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POVZETEK
V doktorski disertaciji z naslovom Povezanost nasledstva na hribovskih kmetijah v
Sloveniji z njihovo socialnogeografsko strukturo izhajamo iz spoznanj, da so hribovske
kmetije zaradi večnamenskosti kmetijstva najpomembnejša prvina hribovske kulturne
pokrajine in da sta zato, ker so te kmetije večinoma v lasti družin, njihov razvoj in obstoj
odvisna predvsem od nasledstva na njih. Ker naj bi na nasledstvo na teh kmetijah vplivali
različni dejavniki, smo v doktorski disertaciji proučili, kako na stanja in odločitve glede
nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter na časovno opredelitev predaje kmetij
naslednikom vplivajo dejavniki socialnogeografske strukture teh kmetij. Predpostavljene
vplive smo za anketirane hribovske kmetije v alpskem in predalpskem svetu Slovenije
ugotavljali na podlagi modelov diskretne izbire, spoznanja pa primerjali in povezali z
ugotovitvami slovenskih in tujih raziskovalcev ter mnenji in razmišljanji gospodarjev o teh
vplivih. Oblikovani model verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji smo
povezali tudi s podatki Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000, zaradi česar ima
doktorska disertacija pomembno aplikativno vrednost.
Ključne besede: socialna geografija, agrarna geografija, hribovske kmetije, nasledstvo
na kmetijah
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ABSTRACT
The doctoral thesis, The Relationship Between Succession on Mountain Farms in
Slovenia and their Socio-Geographical Structure, is based on the ascertainments that,
due to the multifunctionality of agriculture, mountain farms are the most important element
of the cultural landscape in mountain areas, and that, since the majority of them are family
farms, their development and existence depends on succession. As it was ascertained
that farm succession is influenced by various factors, the doctoral thesis examines how
the factors of the socio-geographical structure of mountain farms influence farm
succession status and decisions, as well the timing of succession. For the surveyed
mountain farms in Slovene alpine and subalpine areas, the hypothesized influences were
researched on the basis of discrete choice models. The results were compared to and
linked with findings of Slovene and foreign researchers, as well as farmers’ opinions and
considerations. Due to the fact that the Slovene mountain farm succession probability
model formed was linked with data from the Slovene Agricultural Census of 2000, the
doctoral thesis has an important applicative value.
Keywords: social geography, agrarian geography, mountain farms, farm succession
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1 UVOD
1.1

PREDSTAVITEV TEME

Hribovske kmetije so po Natku (1989) eden od najpomembnejših in trajnih vzdrževalcev
ter oblikovalcev hribovske kulturne pokrajine, ki je tudi predmet geografskega
proučevanja. V njihovem potencialu so osredotočene tiste pokrajinske sestavine, ki s
svojimi raznovrstnimi učinki vplivajo na spremembe v pokrajini (Markeš 1998). Ker so
kmetije najpogosteje v lasti družin (t. i. družinske kmetije), je po Hriberniku (1994a, 32)
»kmečko prebivalstvo edini del družbe, ki samo zagotavlja svojo socio-profesionalno
reprodukcijo«. »Nasledstvo na kmetiji je zato eden ključnih dejavnikov reproduktivne
sposobnosti kmetije in s tem njenega dolgoročnega obstoja« (Kovačič 1996, 82). Isti avtor
tudi meni, da vplivajo na nasledstvo na kmetiji številni dejavniki, »zato se zdi koristno, da
bi jih kompleksneje preučili« (prav tam, 82).
V doktorski disertaciji nas zanima povezanost nekaterih specifičnih dejavnikov z
nasledstvom na hribovskih kmetijah v Sloveniji. Pri tem termin nasledstvo na kmetiji
razumemo kot stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah ter kot časovno opredelitev
predaje kmetije nasledniku, predvideni vplivi dejavnikov pa so proučeni za vsakega
posebej. Na podlagi ugotovljenih povezav je oblikovan model nasledstva – t. i. model
verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji. Glavni prispevek modela je v
njegovi napovedni moči.

1.2

NAMEN IN GLAVNI CILJ DELA, OSNOVNO ZNANSTVENO VPRAŠANJE

Nasledstvo na kmetijah je v slovenski znanosti zelo slabo raziskano. Na področju
geografije o tej problematiki še ni bila opravljena poglobljena raziskava, raziskave, ki
vključujejo nasledstvo na kmetijah, pa se s to problematiko ne ukvarjajo specifično,
manjka pa jim tudi problemski pristop. Raziskovalci so namreč nasledstvo na kmetijah
doslej obravnavali le kot enega od opisnih parametrov (geografskih) značilnosti kmetij. V
longitudinalni študiji geografskega proučevanja hribovskih kmetij v Sloveniji, katere
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osnovne smernice je postavil Meze (1980), je nasledstvo na kmetijah podlaga za opis
perspektivnosti hribovskih kmetij. Nasledstvo na kmetiji je v svojo (družbenogeografsko)
tipologijo vključila I. Potočnik (2000), vendar le kot enega od kazalcev razvojnih možnosti
in značilnosti kmetij, podobno kot Kerbler (2002), ki je stanje nasledstvene vitalnosti kmetij
opredelil kot enega od razvojnih kazalcev hribovskih kmetij.
Pomemben korak v proučevanju so na tem področju naredili ruralni sociologi. Njihove
raziskave o nasledstvu na kmetijah so namreč tematske, specifične, vendar v omejenem
obsegu. Najpomembnejše med njimi so raziskave A. Barbič (1993) in Hribernika (1994a,
1996).
Pomemben prispevek je delo agrarnih ekonomistov. Kovačič (1986) je bil prvi, ki je
nakazal potrebo po problemskem pristopu pri proučevanju nasledstva na kmetijah. V
raziskavi iz leta 1996 je analiziral vplivov nekaterih dejavnikov strukture kmetij na
nasledstvo na njih in izpostavil potrebo po nadaljnjem proučevanju vplivov tudi drugih
dejavnikov. Najbolj natančno jih je v Sloveniji doslej raziskal Juvančič (2002, 2006).
Ugotavljal je, kako so na obdržanje1 in rast kmetij v desetletnem proučevanem obdobju
vplivali različni dejavniki, pri tem pa se je osredotočil na motive odločanja o zaposlovanju
na kmetijah.
V doktorski disertaciji poskušamo preseči pomanjkljivosti dosedanjih raziskav o
nasledstvu na kmetijah v Sloveniji, ugotovljena spoznanja o vplivih dejavnikov na
nasledstvo na kmetijah pa nadgraditi. Poleg specifičnega in problemskega pristopa so v
okvir socialne geografije vpeta tudi spoznanja drugih znanstvenih disciplin, zlasti agrarne
ekonomije in ruralne sociologije – gre torej za interdisciplinarni pristop. Z združitvijo vseh
treh pristopov želimo poglobiti obstoječe znanje o nasledstvu na kmetijah v Sloveniji, pri
tem pa izhajati iz tujih izkušenj in spoznanj.

1

Juvančič (2002) izraz »farm survival« prevaja kot preživetje kmetij.
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V zadnjih nekaj letih je pri proučevanju nasledstva na kmetijah v tujini nastal niz raziskav,
usmerjen v identifikacijo in kvantitativno ovrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na
nasledstvo na kmetijah – na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah na eni strani
ter čas predaje kmetije nasledniku na drugi. Pri dejavnikih se avtorji osredotočajo na
»notranje« dejavnike, ki so značilni za kmetijo oziroma »izvirajo iz nje«, t. i. dejavniki
strukture kmetije (npr. Kimhi, Nachlieli 2001, Glauben, Tietje, Weiss 2002, Tietje 2003,
Corsi 2004, Hennessy 2004). Cilj raziskav je oblikovanje modelov za napovedovanje
verjetnosti nasledstva na kmetijah glede na njihovo strukturo.
Usmeritvam tujih empiričnih raziskav sledi s preveritvijo njihovih rezultatov v slovenskem
prostoru tudi naša raziskava. Po tujih zgledih se doktorska disertacija med dejavniki
strukture kmetij osredotoči na dejavnike socialnogeografske strukture, to so dejavniki
poselitvene, posestne, demogeografske, proizvodne (ekonomske), tehnične in razvojnoinovativne strukture. Ker želimo, da je zaradi primerjalne vrednosti rezultatov struktura
proučevanih kmetij čim bolj homogena, smo njihov obseg v raziskavi omejili le na
segment slovenskih kmetij, in sicer na kmetije, ki jih so na podlagi kriterijev opredeljene
kot hribovske.
V doktorski disertaciji so iz tujih jezikov v slovenščino prevedeni tudi številni novi izrazi.
Zaradi lažje razumljivosti in možnosti kritične presoje prevodov so ob poslovenjenih
izrazih zapisane tudi njihove različice v izvirnem jeziku.

Namen doktorske disertacije
Namen doktorske disertacije je proučiti povezanost nasledstva na hribovskih kmetijah v
Sloveniji z njihovo socialnogeografsko strukturo.
Glavni cilj doktorske disertacije
Glavni cilj doktorske disertacije je oblikovati model verjetnosti nasledstva na hribovskih
kmetijah v Sloveniji glede na njihovo socialnogeografsko strukturo.
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Znanstveno vprašanje doktorske disertacije
Znanstveno vprašanje doktorske disertacije je, s katerimi dejavniki in v kakšnem obsegu
vpliva socialnogeografska struktura hribovskih kmetij na stanja in odločitve glede
nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter na časovno opredelitev predaje kmetij
naslednikom.

1.3

TEHNIKE IN METODE RAZISKOVANJA

1.3.1 TEHNIKE RAZISKOVANJA
Ker izkušnje tujih avtorjev kažejo, da je za proučevanje povezanosti nasledstva na
kmetijah z dejavniki njihove socialnogeografske strukture najprimernejša tehnika
pridobivanja podatkov anketiranje, smo jo zato uporabili tudi v svoji raziskavi. Anketiranje
smo izvedli na vzorcu hribovskih kmetij v alpskem in predalpskem svetu Slovenije, s čimer
smo želeli dodatno zagotoviti homogenost v socialnogeografski strukturi proučevanih
kmetij. Kljub slabostim, ki jih novejša metodološka literatura pripisuje anketiranju in zaradi
teh postavlja v ospredje druge metode raziskovanja, zlasti kvalitativne (npr. intervju, ki po
Robinsonu (1998) v primerjavi z anketo zagotavlja večjo mero fleksibilnosti in vpogled v
subjektivne presoje ter možnost njihove analize), je izbrana tehnika zaradi kompleksnosti
in obsega raziskovalnega problema primerna oblika zbiranja podatkov. V primerjavi s
podatki, ki jih nudijo statistične službe, lahko namreč z anketiranjem dobimo podrobnejši
vpogled na nasledstvo na kmetijah in v socialnogeografsko strukturo kmetij, hkrati pa
lahko pridobimo pomembne podatke, ki jih statistične službe ne zajemajo. Kljub vsemu
smo nova spoznanja o proučevanih vplivih na hribovskih kmetijah v Sloveniji preverili in
poglobili z intervjuji na kmetijah ter povezali s podatki zadnjega popisa kmetij v Sloveniji.
1.3.2 METODE RAZISKOVANJA
Vplive dejavnikov socialnogeografske strukture smo zato, da bi dosegli osrednji cilj
raziskave, ugotavljali s pomočjo modelov diskretne izbire, imenovanih tudi verjetnostni
modeli. Ti modeli so bili v Sloveniji kot statistična metoda v empiričnih raziskavah doslej
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zelo redko uporabljeni, zato smo jih proučili podrobneje. V okviru doktorske disertacije
smo jih prvi v Sloveniji uporabili na področju socialne geografije.
Modeli diskretne izbire omogočajo analizo odnosov med odvisno spremenljivko (v naši
raziskavi so bila to stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah ter časovna
opredelitev predaje kmetije nasledniku) in pojasnjevalnimi spremenljivkami (v naši
raziskavi dejavniki socialnogeografske strukture hribovskih kmetij) na ravni posamezne
kmetije. V primerjavi s konvencionalnimi regresijskimi metodami lahko s temi modeli
odnose analiziramo, tudi če ne poznamo zveznih, kvantitativnih vrednosti odvisne
spremenljivke, temveč ločimo le končno število izidov, ki zavzemajo diskretne, kvalitativne
vrednosti (Juvančič 2002, povzeto po Maddala 1999, Wooldridge 2002). Poleg analitične
vloge imajo modeli diskretne izbire tudi napovedovalno vlogo, in sicer lahko iz sprejetega
modela in ocen njegovih parametrov iz vrednosti pojasnjevalnih spremenljivk napovemo
vrednost odvisne spremenljivke oziroma stopnjo verjetnosti uresničitve le-te.

1.4

POTEK VSEBINE

V doktorski disertaciji smo odgovor na osnovno znanstveno vprašanje dela iskali v nizu
samostojnih sklopov oziroma odgovorov na posamezna specifična znanstvena vprašanja,
ki so hierarhično razvrščena in si sledijo v logičnem zaporedju.
Teoretični del
Prvi vprašanji sta usmerjeni v določitev širšega okvira disertacije, zlasti v utemeljitev
pomena raziskave za geografsko znanost, tretje vprašanje pa se nanaša na postavitev
hipotez. Odgovori na vprašanja temeljijo na pregledu spoznanj dosedanjih raziskav
različnih strok. Zaradi smiselne nadgradnje vsebine smo nekatera spoznanja o nasledstvu
na kmetijah opisali tudi v metodološkem delu disertacije in v razpravi o rezultatih
empirične analize.
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Kakšno vlogo ima v pokrajini kmetija?
V tem sklopu disertacije smo kmetijo kot osnovno prostorsko enoto proučevanja umestili v
pokrajinski sistem in v okviru tega opredelili njene funkcije. Osredotočili smo se na vlogo,
ki jo imajo v pokrajini hribovske kmetije.
Kakšen pomen ima za kmetijo nasledstvo na njej?
Med pomeni, ki jih ima za kmetijo nasledstvo na njej in ki smo jih opredelili v odgovoru na
zastavljeno specifično znanstveno vprašanje, smo dali glavni poudarek pomenu
nasledstva za razvoj kmetije. Zasnova hipotez doktorske disertacije temelji na naslednjem
vprašanju:
Kateri dejavniki socialnogeografske strukture kmetije naj bi vplivali na stanja in odločitve
glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter na časovno opredelitev predaje
kmetij naslednikom in kakšne so predvidene smeri teh vplivov?
Metodološki del
V metodološkem delu doktorske disertacije smo postavili temelje za empirično preveritev
predvidenih vplivov. Zanimalo nas je:
Kaj so modeli diskretne izbire in kaj je za njih značilno?
Katere modele diskretne izbire so pri oblikovanju modelov nasledstva na kmetijah
uporabili avtorji empiričnih raziskav o nasledstvu na kmetijah in vplive katerih dejavnikov
so z njimi proučevali?
Kateri modeli diskretne izbire in kateri podatkovni viri so ustrezni za oblikovanje
empiričnega modela verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji?
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Vsebina poglavja ima velik pomen za slovensko znanost, saj sistematično in podrobno
predstavi teorijo metod diskretne izbire in njihove aplikacije na področju raziskovanja
nasledstva na kmetijah. Zaradi tega smo temu poglavju namenili večjo pozornost.
Empirični del
V tem delu je predstavljeno osrednje vprašanje doktorske disertacije, na katero smo iskali
odgovor z empirično preveritvijo predvidenih vplivov pri hribovskih kmetijah v Sloveniji.
Kako vplivajo dejavniki socialnogeografske strukture hribovskih kmetij na stanja in
odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter na časovno opredelitev
predaje kmetije nasledniku?
S pomočjo modelov diskretne izbire smo predvidene vplive preverjali in interpretirali za
hribovske kmetije, ki smo jih zajeli v anketiranje. Vplive smo analizirali posebej za stanja
in odločitve glede nasledite na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter za časovno opredelitev
predaje kmetije nasledniku. Na podlagi parcialnih in sinteznih verjetnostnih modelov –
modelov verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na hribovskih kmetijah in modelov
verjetnosti časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij na naslednike – je bil oblikovan
krovni model, to je model verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji, ki pa je
konstrukt (slika 1).
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Dejavniki socialnogeografske strukture na hribovskih kmetijah

stanja in odločitve glede nasleditve na
hribovskih kmetijah

časovna opredelitev prenosa hribovskih kmetij
na naslednike

MODELI DISKRETNE IZBIRE

model verjetnosti stanj in odločitev glede
nasleditve na hribovskih kmetijah

model verjetnosti časovne opredelitve prenosa
hribovskih kmetij na naslednike

model verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah
Slika 1: Algoritem za oblikovanje modela verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji

Na podlagi teoretskih izhodišč in njihove empirične preveritve smo poskušali obravnavana
razmerja na hribovskih kmetijah v Sloveniji ovrednotiti. Poiskali smo odgovor na
vprašanje:
Kakšna je uporabna vrednost postavljenega modela verjetnosti nasledstva na hribovskih
kmetijah v Sloveniji?
Oblikovani model smo povezali s podatki zadnjega popisa kmetij v Sloveniji, ga s tem
razširili na druge hribovske kmetije v alpskem in predalpskem svetu Slovenije in rezultate
analizirali po prostorskih ravneh. Pri tem smo se osredotočili na stanja in odločitve glede
nasleditve na teh kmetijah. Na podlagi aplikativnega modela lahko za vsako hribovsko
kmetijo v alpskem in predalpskem svetu Slovenije določimo tiste dejavnike njene
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socialnogeografske strukture, ki na verjetnost stanj in odločitev glede nasleditve na njej
najbolj vplivajo, oziroma ugotovimo lahko, kako se na kmetiji s spreminjanjem
posameznih dejavnikov njene socialnogeografske strukture spreminja stopnja verjetnosti
uresničitve posameznih stanj in odločitev glede nasleditve.
Sintezni del
Ugotovljene vplive dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij na
nasledstvo na njih smo primerjali in povezali s spoznanji slovenskih in tujih raziskovalcev,
zlasti s področja socialne geografije, ruralne sociologije in agrarne ekonomije, hkrati pa
tudi utemeljili pomen, ki ga imajo ti dejavniki in ugotovljeni vplivi za nasledstvo na
kmetijah. Zanimalo nas je:
Kakšen pomen imajo dejavniki socialnogeografske strukture in ugotovljeni vplivi za stanja
in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter za časovno opredelitev
predaje kmetij naslednikom in kako se ugotovitve empirične raziskave skladajo s
spoznanji drugih raziskovalcev?
Ugotovljene vplive dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij na
nasledstvo na njih smo primerjali in povezali z mnenji in razmišljanji gospodarjev o teh
vplivih, ki smo jih pridobili z intervjuji – tehniko raziskovanja, ki sodi med kvalitativne
metode. Poskušali smo dobiti odgovore na naslednje vprašanje:
Kakšna so mnenja in razmišljanja gospodarjev o vplivih dejavnikov socialnogeografske
strukture hribovskih kmetij na nasledstvo na teh kmetijah ter kako se z njimi skladajo
rezultati empirične analize?
Z intervjuji smo poleg skladnosti z rezultati empirične analize razkrili povezave med vzroki
za stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah ter časovne opredelitve prenosa kmetij
na naslednike, ki so ostali pri proučevanju s kvantitativnimi metodami zabrisani, ugotovili
pa smo tudi, kakšni so občutki in ravnanja gospodarjev v zvezi z nasledstvom na
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hribovskih kmetijah. Ugotovitve odpirajo številne nove dileme in vprašanja za nadaljnje
raziskave.

1.5

OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV

Namen doktorske disertacije je proučitev povezanosti nasledstva na hribovskih kmetijah v
Sloveniji z njihovo socialnogeografsko strukturo, zato sta za raziskavo ključna naslednja
pojma: hribovska kmetija in nasledstvo na kmetiji.
1.5.1 HRIBOVSKA KMETIJA
Zaradi prilagoditve podatkom v virih, ki smo jih uporabili v raziskavi, smo hribovske
kmetije opredelili na podlagi Robičeve (1988, 1990) členitve območij z omejenimi
dejavniki za kmetovanje, in sicer kot kmetije, ki ležijo v gorsko-višinskem območju, na več
kot 600 metrih nadmorske višine. Za to območje so značilni težji življenjski pogoji, in sicer
zaradi težje dostopnosti (zlasti v zimskem času), oddaljenosti od rednih prometnih zvez,
gospodarskih in administrativnih središč – to naj bi vplivalo tudi na slabše možnosti
zaposlovanja zunaj kmetijstva – in zaradi zelo strmih pobočij kmetijskih zemljišč. V isto
skupino kot kmetije v gorsko-višinskem območju je Robič kot kategorijo strmih kmetij
uvrstil tudi kmetije, ki ležijo pod 600 metri nadmorske višine, vendar imajo več kot 60 %
kmetijskih zemljišč v nagibu nad 35 %. Tudi te kmetije smo v disertaciji opredelili kot
hribovske.
1.5.2 NASLEDSTVO NA KMETIJI
Kmetije, ki so bile vključene v raziskavo, so družinske kmetije. Po R. Gasson in Erringtonu
(1993) je za te kmetije značilno, da se nadzor nad upravljanjem (angl. managerial control)
in lastništvo kmetij (angl. farm ownership) medgeneracijsko prenašata znotraj družine.
Po njunem je nasledstvo na družinski kmetiji proces, pri katerem naslednik od gospodarja
postopoma prevzame na kmetiji nadzor nad upravljanjem in ki se zaključi, ko gospodar
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nasledniku kmetijo formalno preda v last in se na njej s tem spremni lastništvo. Le-to se
zgodi, ko se gospodar upokoji, zelo pogosto pa (šele) po njegovi smrti.
V doktorski disertaciji smo termin nasledstvo na kmetiji opredelili kot nadpomenko, ki
združuje:
•

Stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji – prvo pomeni, ali je že oziroma ali
bo kot naslednik določena/predvidena oseba, ki bo za gospodarjem v celoti
prevzela nadzor nad upravljanjem, vodenjem kmetije ter bo postala tudi gospodar
in lastnik kmetije, drugo pa, ali se je ta oseba že sama odločila, da bo gospodarja
nasledila, ter ali bo ta oseba po prevzemu2 kmetije nadaljevala s kmetovanjem.

•

Časovno opredelitev prenosa kmetije na naslednika oziroma čas predaje kmetije
nasledniku – to pomeni, trenutek, v katerem bo gospodar formalno predal kmetijo
nasledniku.3

2

V disertaciji enačimo termin prevzemništvo (prevzem) s terminom nasledstvo, čeprav pomeni po Kladniku (1999)

prevzemništvo predajo kmetije v upravljanje, pri tem pa za razliko od nasledstva ni nujno, da pride tudi do
spremembe lastništva.
3

Med raziskavo je glede lastninskega prenosa kmetije na naslednika veljalo, da se prenaša kmetija kot celota le na

enega prevzemnika oziroma da deduje kmetijo po gospodarjevi smrti le en dedič. Prevzemnik (dedič) mora drugim
dedičem izplačati t. i. nujne deleže ter je dolžan do smrti skrbeti za gospodarja in njegovega partnerja (preužitek)
(Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur. l. 70/1995), Navodila za izvajanje ukrepa zgodnje upokojevanje
2005).
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA IN HIPOTEZE
V poglavju smo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja:
•

Kakšno vlogo ima v pokrajini kmetija?

•

Kakšen pomen ima za kmetijo nasledstvo na njej?

•

Kateri dejavniki socialnogeografske strukture kmetije naj bi vplivali na stanja in
odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter na časovno
opredelitev predaje kmetij naslednikom in kakšne so predvidene smeri teh
vplivov?

2.1

VLOGA KMETIJE V POKRAJINI

V evropskih državah obsegajo kmetijske površine in gozd okoli 90 % podeželskega
prostora (Huillet 1998). Kmetijstvo sicer že nekaj časa nima odločilne vloge v
gospodarskem razvoju razvitih držav, vendar je njegov družbeni pomen neprimerno večji
od deleža, ki ga ima ta panoga v skupnem družbenem prihodku. Kmetijstvo namreč
zagotavlja poleg proizvodnih tudi številne neproizvodne dobrine, ki jih je zelo težko
neposredno ekonomsko ovrednotiti. Proizvodne in neproizvodne dobrine so rezultat
različnih funkcij kmetijstva, ki se v podeželskem prostoru pogosto prepletajo in
dopolnjujejo, zato govorimo o večnamenskosti (multifunkcionalnosti) kmetijstva. Bedrač in
Cunder (2006) navajata naslednje funkcije:
•

Proizvodna funkcija, ki se nanaša na proizvodnjo hrane in surovin za predelavo ter
je osnovna naloga kmetijstva. Zagotavlja prehransko varnost in preskrbo z varno
in s kakovostno hrano po sprejemljivih cenah.

•

Okoljska funkcija, ki se nanaša na ohranjanje doseženega ekološkega ravnotežja
v prostoru, trajnostno rabo naravnih virov, ohranjanje biotske raznovrstnosti,
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videza kulturne pokrajine ter naravne in kulturne dediščine, ki se je na podeželju
oblikovala skozi stoletja.
•

Socialna funkcija, ki se nanaša na poseljenost podeželja in uravnotežen prostorski
razvoj, ki je ena od razvojnih prioritet družbe. Na oddaljenih in odročnih
podeželskih območjih je kmetijska dejavnost še zmeraj generator razvoja, saj
primanjkuje drugih zaposlitvenih možnosti. Nadaljevanje kmetijske pridelave in
razvoj novih dejavnosti na kmetiji ali zunaj kmetije prispevata k zaposlenosti
prebivalstva na teh območjih, s tem pa k ohranjanju poseljenosti in zagotavljanju
stabilne demografske strukture.

Po Kovačiču (1986) se povezanost razvoja podeželja in kmetijstva prepleta z razvojem
posameznih kmetij. Kot ugotavlja avtor, je »kmetija kot temeljna pridelovalna enota tudi
temeljna razvojna celica (zasebnega) kmetijstva« (prav tam, 224). Družinske kmetije so
najbolj obstojna oblika individualne organiziranosti kmetijstva, hkrati pa so najmanjše
prostorske, socialne in gospodarsko-proizvodne enote, na katerih vsa ali vsaj večino
kmetijskih del opravi družina lastnika (Natek 1989, Kladnik 1999). »Po osamosvojitvi
Slovenije se je v kmetijsko-političnem žargonu izraz družinska kmetija uveljavil predvsem
v težnji poudariti prestavitev kmetijskega težišča z modela 'socialističnega kmetijstva' v
obdobju Jugoslavije po drugi svetovni vojni na model 'zasebnega, družinskega
kmetijstva'« (Kladnik 1999, 81). Prevladalo je spoznanje, da so družinske kmetije najbolj
primerne nosilke večnamenskega kmetijstva, saj naj za pretežni del slovenskega
kmetijskega prostora in razvoj podeželja ne bi bile nadomestljive (Strategija razvoja
slovenskega kmetijstva 1992).
Zaradi večnamenskosti kmetijstva bi morali po mnenju M. Markeš (1998) med družinskimi
kmetijami posebno pozornost posvetiti hribovskim kmetijam. Družinske kmetije v
hribovskem svetu so namreč vitalna žarišča, ki usmerjajo, vzdržujejo in oblikujejo
poselitveni, demografski, gospodarski in ekološki razvoj hribovske kulturne pokrajine
(Natek 1989).
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2.2

POMEN NASLEDSTVA NA KMETIJI

»Vsaka družba mora v svojem razvoju poskrbeti za tri temeljne funkcije, brez katerih se
porušijo njeni temelji, in sicer za fizično sosledje generacij, za ustrezno materialno podstat
in za izvajanje socializacijskega procesa« (Hribernik 1995b, 204, povzeto po Južniču
1989). Po Hriberniku (1994a, 32) je »kmečko prebivalstvo edini del družbe, ki samo
zagotavlja lastno socio-profesionalno reprodukcijo«. Laband in Lentz (1983) ugotavljata,
da so nasleditve na kmetijah petkrat pogostejše kot pri drugih poklicih ter da predstavljajo
najboljši primer medgeneracijskega prenosa fizičnega in človeškega kapitala (angl.
transfer of physical and human capital). »V času, ko se večina mladih šele prične poklicno
usposabljati, kmečki otroci, zlasti tisti, ki so določeni ali predvideni za naslednike, že
usvojijo številna znanja za delo na kmetiji in njihovo vodenje« (prav tam, 311). Pri prenosu
človeškega kapitala gre za prenos splošnih veščin kmetovanja, kot npr. upravljanja s
kmetijskimi stroji, in za prenos specifičnih znanj, ki so značilna za vsako posamezno
kmetijo – navedena avtorja to v angleškem jeziku imenujeta soil-specific human capital,
Rosenzweig in Wolpin (1985) pa land-specific experience, kar bi v prenesenem pomenu
lahko prevedli kot človeški kapital oziroma znanja, ki so vezana na kmetijo. Prenos
človeškega kapitala med generacijami v isti družini pomeni tudi njegovo plemenitenje,
hkrati pa se s tem povečuje tudi vrednost fizičnega kapitala, tako njegova dejanska
vrednost kakor tudi zavedanje o njegovi vrednosti (Laband in Lentz 1983).
Da se vse to lahko zgodi, mora biti izpolnjeni temeljni pogoji – da na kmetiji do nasleditve
in nadaljnjega kmetovanja pride ter da je prenos kmetije na naslednika pravočasen. Med
tremi opisanimi funkcijami razvoja družbe je torej za kmetijo kot specifično socio-ekonomsko entiteto nasledstvo na njej primarnega pomena. Tak pomen mu pripisujejo
številni priznani strokovnjaki z različnih raziskovalnih področij – ruralni sociologi (npr.
Gasson in Errington 1993), agrarni ekonomisti (npr. Pesquin, Kimhi in Kislev 1999) in
socialni geografi (npr. Potter in Lobley 1996a, b). Glauben in drugih 2004 navajajo, da je
Ward (1987) na podlagi te značilnosti nasledstva zasnoval tudi definicijo družinske
kmetije, in sicer naj bi bile to kmetije, katerih lastništvo in upravljanje se prenaša med
generacijami v družini.
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Razvojne tipologije kmetij, ki so bile do sedaj izdelane v Sloveniji, opredeljujejo nasledstvo
kot enega od poglavitnih kazalcev za določanje razvojnih sposobnosti kmetij (Kovačič
1986, Potočnik 2000, Kerbler 2002) oziroma njihove perspektivnosti (Meze 1980). Po
Kovačiču (1986, 228) je namreč »nasledstvo za razvoj kmetije zelo pomembno, saj
spodbuja neprekinjenost vlaganj ter s tem dohajanje tehniškega razvoja in naraščanje
intenzivnosti, kot tudi večanje obsega pridelovanja. Kmetije brez urejenega nasledstva se
ne morejo razvijati kljub morebitnim ugodnim gospodarskim izhodiščem«. Po Hriberniku
(1996) je na takih kmetijah ogroženo tudi zagotavljanje socialne varnosti starejše
generacije. S predajo kmetije nasledniku se namreč poleg fizičnega in človeškega
kapitala na naslednika prenese tudi dolžnost, da poskrbi za preužitek nekdanjega
gospodarja in njegovega partnerja. »Kmetje so sicer vključeni v integralni del sistema
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vendar so kmečke pokojnine med najnižjimi«
(prav tam, 25).
»Za kmečko prebivalstvo kot socialno skupino je torej (pravočasno) zagotavljanje
(inter)generacijske kontinuitete odločilnega pomena pri ohranjanju tradicije kmetovanja.
To je tiste ruralne vrednote, brez katere se izgublja specifična in generacijsko negovana
identiteta podeželskega prostora. Proces bolj ali manj pospešenega zamiranja tega
antropogenega dejavnika pa je v slovenskem prostoru značilen predvsem za številna
obmejna in hribovska naselja« (Hribernik 1994b, 35).

2.3

HIPOTEZE DOKTORSKE DISERTACIJE

Hribernik (1996) ugotavlja, da je ena od najbolj prepoznavnih pojavnih oblik devitalizacije
kmetij zmanjševanje interesa mladih generacij za kmetovanje. »Število in moč repulzivnih
dejavnikov sta namreč precej večja od tistih, ki jih zadržujejo v kmetijstvu« (prav tam, 23,
povzeto po A. Barbič in drugih 1984).

29

2.3.1 DOSEDANJA SPOZNANJA RAZISKAV O VPLIVIH DEJAVNIKOV NA
NASLEDSTVO NA SLOVENSKIH KMETIJAH
Hribernik (1996) po jugoslovanski raziskavi iz 70-ih let 20. stoletja navaja razloge, zaradi
katerih mladi zapuščajo kmetijstvo, in ugotavlja, da se najpogosteje med seboj bolj ali
manj tesno prepletajo. »Nanašajo se predvsem na težavnost in ekonomsko nedonosnost
kmečkega dela, na kronično pomanjkanje prostega časa, na socialno in ekonomsko
odvisnost mladih od njihovih bolj ali manj konzervativno zaverovanih staršev, na močno
omejujočo

socialno

kontrolo,

na

ohranjanje

tradicionalnega

pojmovanja

medgeneracijskega prenosa nasledstva (po smrti gospodarja), na pomanjkanje možnosti
rekreacije, zabave kot tudi na osiromašenost kulturne dimenzije življenja na vasi in
končno neperspektivnost kmetijstva kot gospodarske panoge« (prav tam, 23).
A. Barbič (1993), ki je opravila raziskavo na slovenskih kmetijah, je na podlagi faktorske
analize ugotovila, da mlade zadržujejo v kmetijstvu v prvi vrsti ekonomski razlogi. Glede
na število tistih, ki so upoštevane razloge opredelili kot pomembne, pa zasedajo prva tri
mesta razlogi emocionalne narave (navezanost na zemljo – veselje do kmečkega poklica,
nadaljevanje družinske tradicije in navezanost na dom, starše), prvi ekonomski razlog pa
se je na podlagi tovrstnega razvrščanja uvrstil šele na četrto mesto (dobro urejena in
mehanizirana kmetija). Sledijo še upanje na izboljšanje položaja v kmetijstvu,
pomanjkanje delovnih mest v mestu, skrb za ostarele starše, dejstvo, da velikost kmetije
zagotavlja pomemben dohodek. »Povsem na dnu lestvice sta razloga, ki opozarjata bodisi
na neustrezne osebne značilnosti, ki bi mladim omogočile zapustiti kmetijo (mladi niso
usposobljeni za drug poklic), bodisi na neugodne razmere v mestu (drago življenje v
mestu), kamor mladi s podeželja praviloma odhajajo« (prav tam, 264).
V raziskavi iz leta 1996 je Kovačič analiziral vplive nekaterih dejavnikov strukture kmetij
na stanje nasledstva na njih. Ugotovil je, da vpliva nanj socio-ekonomska struktura kmetij
– stanje na ostarelih kmetijah je bilo namreč bistveno manj ugodno kot na čistih in
mešanih –, velikost kmetije in velikost družine, čeprav naj vpliv slednjih dejavnikov ne bi
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bil odločilen. Po njegovem mnenju »vplivajo na stanje nasledstva še drugi dejavniki, ki v
analizo niso bili zajeti. Zdi se koristno, da bi jih kompleksneje preučili« (prav tam, 82).
Juvančič (2002, 2006) je ugotavljal, kako so na obdržanje in rast slovenskih kmetij v
obdobju 1991–2000 vplivali velikost kmetije, izhodiščni zaposlitveni status gospodarja,
individualne značilnosti gospodarja in lokacija kmetije ter lokalne razmere na trgu dela.
Rezultati so pokazali, da na obdržanje kmetij vpliva velikost kmetije, zaposlitveni status
gospodarja, starost gospodarja, stopnja dosežene šolske izobrazbe gospodarja, zakonski
stan gospodarja, lega kmetije in razvitost gospodarske infrastrukture območja, v katerem
je kmetija.
2.3.2 PREDVIDENI VPLIVI DEJAVNIKOV SOCIALNOGEOGRAFSKE STRUKTURE
NA NASLEDSTVO NA HRIBOVSKIH KMETIJAH V SLOVENIJI
Pri ugotavljanju vplivov dejavnikov na nasledstvo na kmetijah smo poskušali preseči
pomanjkljivosti predstavljenih raziskav, hkrati pa smo se trudili dosedanja spoznanja o
vplivih dejavnikov na nasledstvo na kmetijah v Sloveniji nadgraditi:
•

Pomembno nadgradnjo predstavlja združitev do sedaj ločenega ugotavljanja
vplivov različnih dejavnikov na stanja nasledstva na kmetijah in na odločitve
mladih, da gospodarje nasledijo, ter proučitev, kako vplivajo ti dejavniki na čas
predaje kmetije nasledniku.

•

V nasprotju s predstavljenimi raziskavami smo poskušali tudi čim celoviteje
zaobjeti vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na nasledstvo na kmetijah. Ker jih je
veliko, smo se osredotočili le na »notranje« dejavnike, ki so značilni za kmetijo
oziroma »izvirajo iz nje«, od teh pa na dejavnike socialnogeografske strukture:
dejavnike poselitvene, posestne, demogeografske, proizvodne (ekonomske),
tehnične ter razvojno-inovativne strukture. Nekateri med njimi so po vsebini manj
socialnogeografski in posegajo bolj na področje ruralne sociologije oziroma
agrarne ekonomije.
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Zaradi preglednosti in sistematičnosti smo dejavnike, za katere predvidevamo, da vplivajo
na nasledstvo na hribovskih kmetijah v Sloveniji, in predvidene smeri njihovih vplivov
predstavili v obliki preglednice, in sicer posebej za stanja in odločitve glede nasleditve na
hribovskih kmetijah v Sloveniji ter za časovno opredelitev predaje kmetije nasledniku.
Preglednica 1: Socialnogeografski dejavniki, za katere predvidevamo, da vplivajo na stanje in odločitve
glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji, ter predvidene smeri njihovih vplivov.4
Socialnogeografski dejavnik

Smer vpliva

Dejavnik poselitvene strukture kmetije
Lega kmetije (časovna/prostorska oddaljenost kmetije in naravna lega kmetije)5

Negativna

Percepcija o oddaljenosti (izoliranosti) kmetije

Negativna6

Dejavniki demogeografske strukture kmetije
Število oseb na kmetiji

Pozitivna

Število otrok v gospodarjevi družini

Pozitivna

Število otrok moškega spola v gospodarjevi družini

Pozitivna

Število generacij, v katerem je kmetija v rokah gospodarjeve družine

Pozitivna

Odločitev gospodarja, ali bi se še enkrat odločil, da bo prevzel kmetijo in na njej

Pozitivna

gospodarili, če bi imel to možnost

4

Smer vpliva vsakega posameznega dejavnika se nanaša na ugodno (pozitivno) stanje in odločitve glede nasleditve

na kmetiji ter je določena glede na povečanje vrednosti dejavnika, če je dejavnik kvantitativne narave, oziroma s
pritrditvijo, če gre za dejavnik kvalitativne narave in sta mogoča odgovora da in ne.
5

Negativno smer predvidevamo, če je naravna lega kmetije slaba.

6

Negativno smer vpliva predvidevamo, če gospodar meni, da je kmetija zelo oddaljena od glavnih prometnih poti v

dolini in najbližjih administrativnih središč.
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Socialnogeografski dejavnik

Smer vpliva

Starost gospodarja

Negativna

Spol gospodarja

Pozitivna7

Gospodarjeva nasleditev predhodnega gospodarja

Pozitivna

Gospodarjev zakonski oziroma zunajzakonski stan

Pozitivna

Končana višja raven splošne izobrazbe gospodarja

Pozitivna

Formalna kmetijska izobrazba gospodarja

Pozitivna

Zaposlitev gospodarja in/ali njegovega partnerja zunaj kmetije

Pozitivna

Spol naslednika

Pozitivna8

Starost naslednika

Negativna

Sorodstveno razmerje naslednika do gospodarja

Pozitivna9

Naslednik živi na gospodarjevi kmetiji

Pozitivna

Končana višja raven splošne izobrazbe naslednika oziroma predvidena višja raven

Pozitivna in

splošne izobrazbe naslednika ob končanju njegovega trenutnega šolanja

negativna10

Formalna kmetijska izobrazba naslednika

Pozitivna

Zaposlitev naslednika zunaj kmetije

Negativna

Obseg opravljenega dela na kmetiji

Pozitivna

7

Pozitivno smer vpliva predvidevamo, če je gospodar moškega spola.

8

Smer vpliva je pozitivna, če je naslednik moškega spola.

9

Smer je pozitivna, če je naslednik gospodarjev sin, in negativna, če je hčerka ali kateri drugi sorodnik.

10

Pozitivno smer vpliva predvidevamo, če je oziroma bo naslednikova splošna izobrazba srednješolska, negativno

smer pa, če je oziroma bo naslednikova izobrazba višja oziroma visokošolska.
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Socialnogeografski dejavnik

Smer vpliva

Spremembe obsega opravljenega dela na kmetiji v zadnjih desetih letih/v prihodnje

Pozitivna11

Dejavniki posestne strukture kmetije
Velikost kmetije12

Pozitivna

Percepcija o velikosti kmetije

Pozitivna13

Spremembe velikosti kmetije v zadnjih desetih letih/v prihodnje

Pozitivna14

Površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki niso v uporabi za kmetijsko proizvodnjo

Negativna

Najemanje kmetijskih zemljišč na kmetiji/dajanje kmetijskih zemljišč v najem

Pozitivna
/negativna

Dejavniki proizvodne (ekonomske) strukture kmetije
Tržnost živinorejske proizvodnje

Pozitivna

Intenzivnost živinoreje

Pozitivna

Količina letnega poseka lesa (etat)

Pozitivna

Vitalnost gozdnega potenciala

Pozitivna15

Ukvarjanje z dopolnilnimi dejavnostmi

Pozitivna

11

Pozitivno smer vpliva predvidevamo, če se je obseg opravljenega dela na kmetiji v zadnjih desetih letih povečal

oziroma če se bo povečal v prihodnje.
12

Velikost kmetije lahko obravnavamo kot dejavnik posestne ali ekonomske strukture kmetije, odvisno kako jo

izrazimo (npr. s površino kmetijskih zemljišč v uporabi ali številom živine).
13

Pozitivno smer vpliva predvidevamo, če gospodar meni, da je njegova kmetija velika.

14

Pozitivno smer vpliva predvidevamo, če se je in/ali se bo povečala velikost kmetije (tj. obseg površin kmetijskih

zemljišč v uporabi ali število živine).
15

Pozitivno smer vpliva predvidevamo, če gospodar meni, da gozd ni izsekan.
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Socialnogeografski dejavnik

Smer vpliva

Višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji

Pozitivna

Zadovoljstvo z višino prihodkov, ki izvirajo iz virov na kmetiji

Pozitivna

Delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri s kmetije/viri zunaj

Pozitivna/

kmetije16

negativna

Delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji subvencije

Pozitivna

Vrste virov prihodkov, iz katerih so se v zadnjih desetih letih prihodki na kmetiji

Pozitivna17

najbolj povečali/ki bodo v prihodnje na kmetiji bolj prevladovali

Dejavniki tehnične strukture kmetije
Opremljenost kmetij s stroji in z napravami

Pozitivna18

Opremljanje kmetije s stroji in z napravami v prihodnje

Pozitivna

Dejavniki razvojno-inovativne strukture kmetije
Finančna sposobnost kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj

Pozitivna

Obremenitev kmetije za nadaljnji razvoj zaradi dolga najetih kreditov in drugih

Negativna

finančnih bremenitev

16

Dejavnik je zamenjava za socio-ekonomski tip kmetije, saj nove metodologije izračuna socio-ekonomskih tipov, ki

so jo oblikovali in objavili Udovč in drugi (2006), med pripravami na anketiranje še nismo poznali. Kljub temu pa
menimo, da je dejavnik primerna zamenjava – socio-ekonomski tip kmetije naj bi namreč po Udovču in drugih (2006,
72) kazal »delež dohodka, ki ga člani kmečkega gospodinjstva na kmetiji pridobivajo iz osnovne kmetijske
dejavnosti.« Poleg tega je socio-ekonomski tip po novi metodologiji določen na podlagi kriterijev, ki smo jih že
opredelili kot dejavnike, ki vplivajo na nasledstvo.
17

Pozitivno smer vpliva predvidevamo, če so se v zadnjih desetih letih prihodki na kmetiji najbolj povečali iz virov na

kmetiji in če bodo na kmetiji bolj prevladovali v prihodnje ti prihodki.
18

Pozitivno smer vpliva predvidevamo, če je kmetija dobro opremljena s stroji in napravami.
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Socialnogeografski dejavnik

Smer vpliva

Ukvarjanje z ekološkim kmetovanjem

Pozitivna

Preglednica 2: Socialnogeografski dejavniki, za katere predvidevamo, da vplivajo na čas prenosa
hribovskih kmetij v Sloveniji na naslednike, in predvidene smeri njihovih vplivov.19
Socialnogeografski dejavnik

Smer vpliva

Dejavniki demogeografske strukture kmetije
Število otrok v gospodarjevi družini

Pozitivna

Število otrok moškega spola v gospodarjevi družini

Pozitivna

Starost gospodarja

Pozitivna

Zaposlitev gospodarja in/ali njegovega partnerja zunaj kmetije

Negativna

Dejavniki posestne strukture kmetije
Velikost kmetije20

Negativna

Dejavniki proizvodne (ekonomske) strukture kmetije
Višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji

19

Negativna

Smer vpliva se ne nanaša na zgodnejši prenos kmetije na naslednika, kar bi bilo logično in smiselno, ampak na

podaljšanje časa predaje kmetije nasledniku, npr. za velikost kmetije predvidevamo negativno smer vpliva – to
pomeni, da predvidevamo, da so manjše kmetije naslednikom predane kasneje, večje kmetije pa prej. Smeri vplivov
posameznih dejavnikov smo namreč morali zaradi konsistentnosti poenotiti z modelnim izračunom. Smer vpliva je
določena glede na povečanje vrednosti dejavnika, če je dejavnik kvantitativne narave, oziroma s pritrditvijo, če gre za
dejavnik kvalitativne narave in sta mogoča odgovora da in ne.
20

Velikost kmetije lahko obravnavamo kot dejavnik posestne ali ekonomske strukture kmetije, odvisno kako jo

izrazimo (npr. s površino kmetijskih zemljišč v uporabi ali številom živine).
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Socialnogeografski dejavnik

Smer vpliva

Dejavniki razvojno-inovativne strukture kmetije
Finančna sposobnost kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj

2.4

Negativna

SKLEP

Zaradi večnamenskosti kmetijstva so družinske kmetije v hribovskem svetu
najpomembnejša prvina hribovske kulturne pokrajine, njihov razvoj in obstoj pa sta
odvisna predvsem od nasledstva na njih. Pri tem gre za prenos fizičnega in človeškega
kapitala med generacijami v isti družine in obenem za njegovo plemenitenje.
Po mnenju strokovnjakov različnih raziskovalnih področij vplivajo na nasledstvo na
kmetijah številni dejavniki, vplive nekaterih pa so proučili tudi slovenski raziskovalci. A.
Barbič (1993) in Hribernik (1996) sta proučila in potrdila vpliv nekaterih ekonomskih in
socialnih dejavnikov, Kovačič (1996) je poleg velikosti kmetije analiziral in potrdil vpliv
velikosti družine kot enega od demografskih dejavnikov, Juvančič (2002, 2006) pa je
poleg naštetih vključil v raziskavo tudi lego kmetije.
V nasprotju z naštetimi raziskavami smo poskušali v doktorski disertaciji čim celoviteje
zaobjeti in preučiti vpliv vseh dejavnikov, ki bi lahko vplivali na nasledstvo na kmetijah.
Ker jih je veliko, smo se osredotočili le na »notranje« dejavnike, ki so značilni za kmetijo
oziroma »izvirajo iz nje«, od teh pa na dejavnike socialnogeografske strukture. Vplive smo
predvideli za dejavnike poselitvene, posestne, demogeografske, proizvodne (ekonomske),
tehnične ter razvojno-inovativne strukture.
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3 METODE
V poglavju smo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja:
•

Kaj so modeli diskretne izbire in kaj je za njih značilno?

•

Katere modele diskretne izbire so pri oblikovanju modelov nasledstva na kmetijah
uporabili avtorji empiričnih raziskav o nasledstvu na kmetijah in vplive katerih
dejavnikov so z njimi proučevali?

•

Kateri modeli diskretne izbire in kateri podatkovni viri so ustrezni za oblikovanje
empiričnega modela verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji?

3.1

MODELI DISKRETNE IZBIRE

Modeli diskretne izbire so bili v empiričnih raziskavah kot statistična metoda pri nas redko
uporabljeni. Na področju agrarne ekonomike jih je okviru dokorske disertacije v raziskavo
vključil Juvančič (2002), na področju socialne geografije pa jih uporabljamo prvič.
3.1.1 POIMENOVANJA MODELOV DISKRETNE IZBIRE

Za modele diskretne izbire (angl. discrete choice models) uporabljajo avtorji različna
poimenovanja. Izraz smo prevzeli po Greenu (2003), ki te modele imenuje tudi modeli
kvalitativnega odziva (angl. qualitative response (QR) models), Pindyck in Rubinfeld
(1991) pa jih imenujeta modeli kvalitativne izbire (angl. qualitative choice models)21.
Maddala (1999) uporablja termin diskretni regresijski modeli (angl. discrete regression
models), medtem ko Liao (1994) govori o verjetnostnih modelih (angl. probability models).

21

Juvančič (2002) izraz »qualitative choice models« prevaja kot modeli kvalitativnih odločitev.
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3.1.2 POMEN MODELOV DISKRETNE IZBIRE
Modeli diskretne izbire sodijo med regresijske modele – Fox (1997) jih uvršča med
posplošene linearne (regresijske) modele (angl. generalized linear (regression) models –
GLM), Wooldridge (2002) pa med nelinearne regresijske modele (angl. nonlinear
regression models). Podobno kot pri klasičnih22 linearnih regresijskih modelih analiziramo
tudi pri modelih diskretne izbire kavzalne zveze med pojasnjeno, odvisno spremenljivko
( Y ) in eno ali več pojasnjevalnimi, neodvisnimi spremenljivkami ( X 1 ... X k ). Pri tem
ocenjujemo vpliv enega ali več vzrokov (pojasnjevalne spremenljivke) na posledico
(odvisna spremenljivka) oziroma domnevamo, da so spremembe vrednosti Y odvisne od
sprememb vrednosti X – regresiranje Y na X (Bajt, Štiblar 2002). To po Foxu (1997)
pomeni, da je distribucija odvisne spremenljivke Y funkcija ene ali več pojasnjevalnih
spremenljivk ( X 1 ... X k ), kar izrazimo kot (Greene 2003):
Y = f ( X 1 , X 2 ..., X k )

Za razliko od klasičnih linearnih regresijskih modelov omogočajo modeli diskretne izbire
vpogled v kavzalne zveze, če ne poznamo zveznih, kvantitativnih vrednosti odvisne
spremenljivke, temveč ločimo le končno število izidov, ki zavzemajo diskretne, kvalitativne
vrednosti (Juvančič 2002, povzeto po Maddala 1999, Wooldridge 2002). Takšno odvisno
spremenljivko imenujemo omejena odvisna spremenljivka (angl. limited dependet
variable), uporaba konvencionalnih regresijskih metod pa v takih primerih ni ustrezna
(Greene 2003).
Ker je po Foxu (1997) za regresijske modele značilno, da lahko na podlagi sprejetega
modela in ocen njegovih parametrov iz vrednosti pojasnjevalnih spremenljivk napovemo
vrednost odvisne spremenljivke, omogočajo modeli diskretne izbire – kot verjetnostni

22

Izraz je povzet po Gujaratiju (1995).
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modeli23 – napovedovanje verjetnosti odziva oziroma izbire (angl. forecasting
response/choice probability) (Liao 1994, Wooldridge 2002). Greene (2003) pojasnjuje to z
zapisom:
Prob (dogodek j se zgodi) = Prob (Y = j ) = P [relevantne posledice, parametri]

Pri tem pomeni Prob (Y = j ) verjetnost, da se bo dogodek j zgodil, dogodek (angl.
event) pa posameznikovo izbiro med alternativami – izidi, ki jih zavzema odvisna
spremenljivka Y .
3.1.3 METODOLOŠKE ZNAČILNOSTI PRI IZVEDBI MODELOV DISKRETNE IZBIRE
Glavne metodološke značilnosti modelov diskretne izbire so:
•

osnova oblika zapisa modelov diskretne izbire temelji na regresijskem modelu;

•

ocenjevanje postavljenega modela oziroma njegovih parametrov temelji na metodi
največjega verjetja (angl. maximum likelihood method);

•

za preizkušanje hipotez in ugotavljanje statistične značilnosti postavljenega
modela uporabljamo test z razmerjem verjetij (angl. likelihood ratio test);

•

skladnost

postavljenega

modela24

izražamo

z

različnimi

oblikami

determinacijskega koeficienta psevdo- R 2 (angl. pseudo- R 2 ), npr. z indeksom
razmerja verjetij (angl. likelihood ratio index), različnimi oblikami informacijskih
kriterijev (angl. information criteria) in deležem pravilno napovedanih odzivov –
cenitev R 2 (angl. count R 2 );
•

postavljeni model interpretiramo s pomočjo cenilk mejnih učinkov (angl. estimates
of marginal effects) pojasnjevalnih spremenljivk.

23

Natančnejša razlaga za opredelitev modelov diskretnih izbir kot verjetnostnih modelov je predstavljena v naslednjih

podpoglavjih.
24

Juvančič (2002) govori o pojasnjevalni vrednosti postavljenega modela.
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3.1.3.1 Osnovna oblika zapisa modelov diskretne izbire
Linearni regresijski model za n enot zapišemo v matrični obliki kot (Greene 2003):
Yi = β 0 + β1X i 1 + ... + β k X ik + ε i

oziroma kot podmeno
Yi = βX i + ε i

Pri tem je Yi vektor vrednosti odvisne spremenljivke, X i matrika vrednosti pojasnjevalnih
spremenljivk, β vektor koeficientov, ki jih ocenjujemo, ε i pa vektor slučajnih napak
(ostankov) oziroma vplivov (Košmelj 2001).
Nekateri avtorji, npr. Pindyck in Rubinfeld (1991) ter Fox (1997), označujejo koeficient
oziroma konstanto β 0 z oznako α . Zapis modela je v tem primeru
Yi = α + β1X i 1 + ... + β k X ik + ε i

oziroma po Pindycku in Rubinfeldu (1991)
Yi = α + βX i + ε i

3.1.3.2 Ocenjevanje postavljenega modela diskretne izbire
Za razliko od konvencionalnih regresijskih modelov, pri katerih ocenjujemo postavljeni
model z metodo navadnih najmanjših kvadratov (angl. ordinary least squares method –
OLS), temelji ocenjevanje postavljenega modela diskretne izbire oziroma njegovih
parametrov na metodi največjega verjetja (angl. maximum likelihood method). Pri tej
metodi na podlagi vzorčnih podatkov določimo takšne vrednosti parametrov regresijskega
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modela, to je regresijskih koeficientov in variance slučajnih vplivov, ki maksimirajo
verjetnost, da dobimo iz populacije tiste vzorčne podatke, ki jih vsebuje naš vzorec
(Pfajfar 1998). Te vrednosti imenujemo cenilke največjega verjetja (angl. maximum
likelihood estimators). Ker so namenjene ocenjevanju parametrov (Košmelj in drugi 2001),
se metoda največjega verjetja imenuje ocena največjega verjetja (angl. maximum
likelihood estimation) in predvideva verjetnostno porazdelitev (angl. probability
distribution) vzorčnih podatkov (vir 1). Ključni pomen metode je funkcija verjetja (angl.
likelihood function), ki vsebuje neznane regresijske koeficiente (α , β ) in varianco

(σ 2 ) slučajne napake ε i (Pfajfar 1998).
Postopki izpeljave funkcij verjetja in določitev cenilk največjega verjetja so podrobneje
opisani pri posameznih vrstah modelov diskretne izbire. Na tem mestu podajamo le
glavne značilnosti. Po Pindycku in Rubinfeldu (1991) imamo osnovno obliko zapisa
linearnega regresijskega modela
Yi = α + βX i + ε i

Pri tem je po Juvančiču (2002) Yi ocena pogojne verjetnosti dogodka glede na vrednost
pojasnjevalnih spremenljivk X i . Vsak Yi je normalno porazdeljen, njegovo povprečje
znaša α + βX i , varianca pa σ 2 .
Funkcijo verjetja L označimo kot
L = Prob (Y1, ... , Yi ) = Prob (Y1 ) ... Prob (Yi )

Za maksimiranja funkcije verjetja je ustrezneje, da izvedemo računski postopek z
logaritemsko transformacijo funkcije verjetja – t. i. log-funkcijo verjetja (angl. log-likelihood
function – log L ), pri čemer je log L naravni logaritem funkcije verjetja (ln L) .

Logaritemska funkcija namreč ohranja ureditev, vrednost funkcije L pa ni nikoli
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negativna. Pri omejeni log-funkciji verjetja (angl. restricted log-likelihood function –
R log L ) je β i = 0 .
Na podlagi delnih odvodov log-funkcije verjetja za vsak od parametrov regresijskega
modela (α , β ,σ 2 ) in ničel odvodov določimo cenilke največjega verjetja ( αˆ , βˆ ,σˆ 2 ).
Najznačilnejša merila za kakovost cenilke največje verjetnosti so konsistentnost,
nepristranskost, doslednost, zadostnost, asimptotična učinkovitost in asimptotična
normalna porazdelitev (Fox 1997, Košmelj in drugi 2001). Stranski produkt procesa
ocenjevanja so tudi ocene asimptotičnih varianc cenilk (Pindyck, Rubinfeld 1991).
3.1.3.3 Preizkušanje hipotez in ugotavljanje statistične značilnosti modelov
diskretne izbire

Fox (1997), Wooldridge (2002) in Greene (2003) navajajo več statističnih testov za
preizkušanje hipotez o parametrih in ugotavljanje statistične značilnosti postavljenega
modela diskretne izbire: za modele z eno omejitvijo predlagata Wooldridge (2002) in
Greene (2003) uporabo t-testa, za modele z več omejitvami za parametre pa navajajo
Waldov test, test Lagrangovega multiplikatorja ali pa test z razmerjem verjetij (angl.
likelihood ratio test – LRT), med katerimi je slednji najbolj pogost. Pindyck in Rubinfeld

(1991) za test z razmerjem verjetij predpostavljata, da imamo linearni regresijski model
Yi = α + βX i + ε i

in želimo preizkusiti ničelno domnevo, po kateri so koeficienti modela omejeni, in sicer so
enaki nič ( β1 = β 2 = ... β i = 0) . Po Greenu (2003) je zapis enačbe za test z razmerjem
verjetij
LRT = −2 [ln L0 − ln L ]
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Pri tem je ln L največja vrednost log-funkcije verjetja brez omejitev za parametre, ln L0 pa
največja vrednost log-funkcije verjetja, v kateri konstanta funkcije (α ) nima omejitev, za
ostale koeficiente pa se predpostavlja, da je njihova vrednost enaka 0.
Izračunana vrednost LRT je po Pindycku in Rubinfeldu (1991) primerljiva s χ 2
porazdelitvijo
LRT = −2 [ln L0 − ln L ] ≈ χ m2

Pri tem je vrednost m število omejitev za parametre pri ln L0 in jo enačimo s stopnjami
prostosti (sp).
Statistično značilnost postavljenega modela diskretne izbire preverimo tako, da
primerjamo izračunano vrednost LRT s kritično vrednostjo porazdelitve χ 2 s sp-stopnjo
prostosti pri izbrani stopnji tveganja. Če vrednost LRT presega kritično vrednost χ 2 , lahko
ničelno hipotezo zavrnemo.
3.1.3.4 Mere skladnosti pri modelih diskretne izbire

Z merami skladnosti (angl. measures of fit) ugotavljamo natančnost, s katero se model
približa opazovanim podatkom (Maddala 1999), oziroma pojasnjevalno vrednost modela
(Juvančič 2002). Bolj ko se vrednosti odvisne spremenljivke, ki jih ocenimo z modelom,
ujemajo z opazovanimi (dejanskimi) vrednostmi, bolj je model zanesljiv in primeren, da
odvisno spremenljivko Yi pojasnimo z danimi vrednostmi pojasnjevalnih spremenljivk
( X 1, X 2 , ... , X k ) (Pfajfar 1998, Bajt, Štiblar 2002).

Kot mero skladnost uporabljamo pri klasičnih (linearnih) regresijskih modelih
determinacijski koeficient R 2 , ki pove, kolikšen del celotne variance odvisne
spremenljivke Yi je pojasnjen z regresijskim modelom, na podlagi katerega je ta
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izračunan (Pfajfar 1998, 86). Determinacijski koeficient R 2 zavzema vrednosti na
intervalu med 0 in 1, pri čemer pomeni njegovo približevanje k 1 vedno boljše ujemanje
ocenjenih vrednosti z dejanskimi (Pindyck, Rubinfeld 1991).
Pri modelih diskretne izbire uporabljamo kot ustrezno alternativo kazalnika skladnosti t. i.
2
psevdo- R 2 (Maddala 1999), ki obstaja v več oblikah: McFaddnov R 2 ( RMF
), Ben-Akivov
2
2
2
), Efronov R 2 ( REF
), Veallov in Zimmermannov R 2 ( RVZ
),
in Lermanov R 2 ( RBL

2
2
), Craggov in Uhlerjev R 2 ( RCU
) itd.
McKelveyev in Zavoinavov R 2 ( RMZ

Najpogosteje se uporablja McFaddnov R 2 , ki ga imenujemo indeks razmerja verjetij
(angl. likelihood ratio index – LRI) in temelji na oceni največjega verjetja. Po Pindycku in
Rubinfeldu (1991) ter Greenu (2003) je formula za izračun indeksa

2
= LRI = ρ = 1 −
RMF

ln L
ln L0

Pri tem pomeni ln L0 vrednost log-funkcije verjetja, če je vrednost koeficientov, razen
konstante α , omejena z 0, ln L pa vrednost izračunanega maksimuma log-funkcije
verjetja brez omejitev za parametre.
Pri modelih diskretne izbire se po Gujaratiju (1995) vrednosti LRI-ja večinoma gibljejo
med 0,2 in 0,6 ter so precej nižje kot vrednosti determinacijskega koeficienta R 2 pri
konvencionalnih regresijskih modelih. Interpretacija indeksa je zato po Pindycku in
Rubinfeldu (1991) težavnejša, vendar pa lahko po Juvančiču (2002, povzeto po Huffmanu
1991) že vrednosti nad 0,3 ocenimo kot visoke, smiselne rezultate pa naj bi dajali tudi
modeli z nižjimi vrednostmi LRI-ja.
Slabost LRI-ja je tudi njegova občutljivost na število pojasnjevalnih spremenljivk modela
(Pfajfar 1998). Z dodajanjem pojasnjevalnih spremenljivk se namreč povečuje njegova
vrednost, kar naj bi sicer pomenilo večjo skladnost, vendar pa se zaradi tega povečuje
tudi varianca napake napovedi (Greene 2003). Pomanjkljivost LRI oziroma
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McFaddnovega R 2 odpravimo, če od vrednosti izračunanega maksimuma funkcije verjetja
– brez omejitev za parametre ( ln L ) – odštejemo število ocenjenih parametrov. Prilagojeni
2
McFaddnov R 2 (angl. adjusted McFadden's R 2 ) izrazimo kot RMF
in ga izračunamo po

formuli

2
= 1−
RMF

ln L − k
ln L0

Pri tem je k število ocenjenih parametrov modela. V splošnem velja, da je vrednost
2
prilagojenega McFaddnovega R 2 ( RMF
) manjša od prvotnega McFaddnovega R 2 (vir 2).

Ker je primerjanje vrednosti psevdo- R 2 za različne modele omejeno, uporabljamo kot
mero skladnosti pri modelih diskretne izbire tudi t. i. informacijske kriterije. Najpogosteje
sta v rabi Akaikov informacijski kriterij (angl. Akaike information criterion – AIC) in
Bayesianov oziroma Schwartzov informacijski kriterij (angl. Bayesian information criterion,

Schwartz criterion – BIC oziroma SC) (Greene 2003). Oba informacijska kriterija temeljita
na vrednosti logaritma funkcije verjetja predvidenega modela diskretne izbire. Njun zapis
je

AIC =

− 2 ln L + 2p
N

BIC = −2 ln L − dfk ln N

Pri tem je p število ocenjenih parametrov, N število opazovanih enot (vir 2), dfk pa
število stopenj prostosti, ki temelji na izračunu dfk = N − p (Tietje 2004). Manjša vrednost
informacijskega kriterija pomeni večjo skladnost postavljenega modela (vir 2).
Pri modelih diskretne izbire uporabljamo za posamezne odzive kot mero skladnosti tudi
podatek o deležu posameznih odzivov, ki so bili z izbranim modelom pravilno napovedani.
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Skupen delež pravilno napovedanih odzivov označujemo kot cenitev R 2 (angl. count
R 2 ).

3.1.3.5 Mejni učinki na verjetnost dogodka pri modelih diskretne izbire

Vrednost mejnega učinka pove, za koliko se spremeni vrednost odvisne spremenljivke Yi ,
če se vrednost določene pojasnjevalne spremenljivke X i spremni za eno enoto. Pri tem
predvidevamo, da se vrednosti drugih pojasnjevalnih spremenljivk ne spreminjajo oziroma
da so konstantne – t. i. predpostavka ceteris paribus. Izračunane vrednosti mejnih učinkov
temeljijo na povprečnih vrednostih pojasnjevalnih spremenljivk (Gujarati 1995, Juvančič
2002, Wooldridge 2002, vir 3).
Pri linearnih regresijskih modelih so po Cornelissenu (2005) cenilke posameznih
pojasnjevalnih spremenljivk tudi vrednosti mejnih učinkov. Pri modelih diskretne izbire
izračunamo mejne učinke z delnim odvajanjem izračunane verjetnosti dogodka glede na
pojasnjevalno spremenljivko (Liao 1994, Cornelissen 2005), pri čemer dobimo po
Andersonu in Newellu (2003) t. i. cenilke mejnih učinkov25. Te nam povedo, za koliko se
spremeni verjetnost posameznega izida, če se vrednost določene pojasnjevalne
spremenljivke X i spremeni za eno enoto, ob predpostavki ceteris paribus za vrednosti
drugih pojasnjevalnih spremenljivk. Vrednost spremembe verjetnosti interpretiramo kot
odstotkovni vpliv (Juvančič 2002).
3.1.4 VRSTE MODELOV DISKRETNE IZBIRE

Modele diskretne izbire razvrščajo različni avtorji, kot so npr. Greene (2003), Pindyck in
Rubinfeld (1991), Maddala (1999), Fox (1997), Liao (1994) Wooldridge (2002), glede na
lastnosti odvisne spremenljivke Yi . Čeprav se razvrstitve v podrobnostih med seboj ločijo,
je njihova skupna značilnost ta, da so modeli diskretne izbire v osnovi razdeljeni glede na
število izidov oziroma diskretnih vrednosti, ki jih zavzema odvisna spremenljivka.

25

Juvančič (2002) jih imenuje koeficienti kvazielastičnosti.
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1. Modeli diskretne izbire, pri katerih zavzema odvisna spremenljivka dva izida –
modeli binarne izbire (angl. binary-choice/response models, dichotomous choice
models, itd.):
Yi = 0, 1

Pri tem Yi = 1 pomeni, da se dogodek zgodi, Yi = 0 pa, da se dogodek ne zgodi.
Spremenljivko, ki je prirejena vsaki vrednosti nominalne spremenljivke in dobi vrednost 1,
če ima enota izbrano vrednost nominalne spremenljivke, in vrednost 0, če enota nima
izbrane vrednosti nominalne spremenljivke, imenujemo slamnata (umetna) spremenljivka
(angl. dummy variable) (Košmelj in drugi 2001).
Izhodiščna metodološka pristopa pri izvedbi modelov binarne izbire sta logistični model,
imenovan tudi logistična regresija (angl. logit model/logistic regression) in probit model,
imenovan tudi normit model (angl. probit/normit model).
Pri obeh metodoloških pristopih običajno ocenjujemo vpliv ene ali več pojasnjevalnih
spremenljivk na eno odvisno spremenljivko z dvema izidoma. Po Greenu (2003) lahko pri
probit modelu opazujemo tudi vpliv ene ali več pojasnjevalnih spremenljivk na več kot eno
odvisno spremenljivko, ki zavzema dva izida. Kadar imamo dve odvisni spremenljivki,
govorimo o bivariatnem probit modelu (angl. bivariate probit model), kadar sta vključeni v
analizo več kot dve odvisni spremenljivki, pa o multivariatnem probit modelu (angl.
multivariate probit model)26.

26

Po K. Košmelj (2001) ter K. Košmelj in K. Vadnal (2003) ne govorimo o univariatnem in multivariatnem modelu na

podlagi tega, kolikšno število odvisnih spremenljivk je vključenih v model, ampak na podlagi števila vključenih
pojasnjevalnih spremenljivk. Kadar preučujemo vpliv posamezne pojasnjevalne spremenljivke na odvisno
spremenljivko, govorimo o univariatnem modelu, pri preučevanju vpliva več odvisnih spremenljvik hkrati pa o
multivariatnem modelu.
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2. Modeli diskretne izbire, pri katerih zavzema odvisna spremenljivka več kot dva
izida – modeli multiple izbire (angl. multiple-choice/response models, polytomous
(polychotomous) choice models, itd.):
Yi = 0, 1, 2, 3, ... j

Pri tem so lahko izidi razvrščeni na urejenostni merski lestvici (angl. ordered
outcomes) ali pa niso rangirani (angl. unordered outcomes).
Tako kot pri modelih binarne izbire sta tudi pri izvedbi modelov multiple izbire izhodiščna
metodološka pristopa logistični in probit model, ki sta izpeljana v več različicah.
Najpogosteje sta v rabi multinomski logistični model (angl. multinomial logit model – MNL)
in multinomski probit model (angl. multinomial probit model – MNP).
Nekateri avtorji kot npr. Gujarati (1995) ter Pindyck in Rubinfeld (1991) uvrščajo med
modele diskretne izbire tudi modele, pri katerih ima odvisna spremenljivka omejene (angl.
censored)27 vrednosti:
3. Modeli diskretne izbire, pri katerih zavzema odvisna spremenljivka eno diskretno
vrednost in eno ali več zveznih vrednosti – po Gujaratiju (1995) modeli z omejeno
odvisno spremenljivko (angl. censored regression models/limited dependent
variable models):
Yi = 0
Yi = α + βX i + ε i , če je desna stran enačbe (DSE ) > 0

pri čemer je Yi = 0 diskretna vrednost, DSE pa zavzema zvezne vrednosti.

27

Juvančič (2002) izraz »censored« prevaja kot okrnjen, čeprav je angleška ustreznica tega izraza »truncated«.
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Metodološki pristop pri izvedbi modelov diskretne izbire te vrste je tobit model (angl. tobit
model).
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili značilnosti modelov binarne izbire in modelov
z omejeno odvisno spremenljivko, metodi, ki smo jih uporabili pri oblikovanju empiričnega
modela (verjetnosti) nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji.
3.1.5 MODELI BINARNE IZBIRE

Regresijska oblika zapisa modelov binarne izbire je
Yi = α + βX i + ε i

Pri tem predpostavljamo, da je pričakovana vrednost slučajne napake E (ε i ) enaka 0, saj
s tem dosežemo, da cenilke niso pristranske (Gujarati 1995).
Skupna značilnost modelov je, da zavzema odvisna spremenljivka Yi le dve vrednosti (0
in 1), zato zapišemo po Pindycku in Rubinfeldu (1991) verjetnostno porazdelitev Yi kot
Pi = Prob (Yi = 1)

in

1 − Pi = Prob (Yi = 0)

Pri tem je verjetnost Pi – verjetnost, da se bo dogodek pri danih X i zgodil – enaka
razmerju med številom za dogodek Yi = 1 ugodnih možnosti in številom vseh možnosti,
če imajo vse možnosti enako priložnosti za nastop (Košmelj in drugi 2001). Verjetnost Pi
zavzema vrednosti na intervalu med 0 in 1 ( Pindyck, Rubinfeld 1991).
Ker zavzame Yi le dve vrednosti, interpretiramo po Gujaratiju (1995) pri modelih binarne
izbire verjetnost Pi tudi kot pogojno pričakovano vrednost odvisne spremenljivke Yi
E (Yi ) = 1 (Pi ) + 0 (1 − Pi ) = Pi
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Pri logističnem in probit modelu binarne izbire je po Gujaratiju (1995) odnos med
verjetnostjo Pi in pojasnjevalnimi spremenljivkami X i nelinearen. Porazdelitvena funkcija
ima obliko črke S in je po Foxu (1997) asimptota – vrednostma 0 in 1 se približuje v
neskončnost (njen razpon je med − ∞ in + ∞ ). Pri obeh metodoloških pristopih je
funkcija porazdeljena kumulativno (angl. cumulative distribution function – CDF oziroma
F ). Nagib F je največji pri Pi = 0,5 , ko je X i = 0 . To pomeni, da imajo spremembe

vrednosti pojasnjevalnih spremenljivk X i največji vpliv na verjetnost izbire v razpolovišču
porazdelitve, zaradi majhne nagnjenost porazdelitvene krivulje na njenih koncih pa so
spremembe v verjetnosti majhne, tudi če so spremembe v vrednostih pojasnjevalnih
spremenljivk X i velike (Pindyck, Rubinfeld 1991).
Kumulativna porazdelitvena funkcija F se pri obeh izhodiščnih metodoloških pristopih
izvedbe modelov binarne izbire – logističnem in probit modelu – razlikuje v tem, da
predpostavlja logistični model logistično, probit model pa normalno kumulativno
porazdelitev. Porazdelitveni funkciji sta si zelo podobni, izrazitejša je le razlika v repih
porazdelitev – pri logistični je rep rahlo sploščen, pri normalni porazdelitvi pa strmejši,
zato se krivulja vrednostma 0 in 1 približuje hitreje. Izbira med logističnim in probit
modelom binarne izbire je odvisna predvsem od računalniške programske opreme, ki je
raziskovalcu na voljo za analizo (Gujarati 1995). Po Maddalaju (1999) se namreč ob
predpostavki, da je vzorec proučevanja dovolj velik, rezultati obeh metodoloških pristopov
izvedbe modelov binarne izbire ne razlikujejo bistveno.
Tudi pri postopku ocenjevanja postavljenih modelov z metodo največjega verjetja med
logističnim in probit modelom binarne izbire ni bistvenih razlik. Po Pindycku in Rubinfeldu
(1991) pomeni pri logističnem modelu Pi verjetnost, ki je povezana s kumulativno
logistično funkcijo F , pri probit modelih pa s kumulativno normalno porazdelitveno
funkcijo F . Funkcija verjetja ima pri obeh metodoloških pristopih izvedbe modelov
binarne izbire enako obliko
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N

L = P1 ... (1 − PN ) = ∏ Pi ∏ (1 − Pi ) =∏ PiYi (1 − Pi ) (1−Yi )
Yi =1

Yi = 0

i =1

Pri tem pomeni N število vseh ugodnih možnosti za dogodke – za dogodek Yi = 1 in
dogodek Yi = 0 –, ∏ pa produkt ugodnih možnosti za dogodke.
Po Pindycku in Rubinfeldu (1991) ter Maddalaju (1999) zapišemo log-funkcijo verjetja za
logistični in probit model binarne izbire kot
ln L = ∑ ln Pi + ∑ ln (1 − Pi )
Yi =1

Yi =0

Čeprav cenilke obeh metodoloških pristopov izvedbe modelov binarne izbire zaradi razlik
v variancah porazdelitev niso med seboj neposredno primerljive, Gujarati (1995) in
Maddala (1999) po Amemiyanu (1981) predlagata, da lahko primerljivost med cenilkami
logističnega in probit modela povečamo, če cenilke, pridobljene z logističnim modelom,
pomnožimo z vrednostjo 0,625.
Pri logističnem in probit modelu binarne izbire temelji na skupni enačbi tudi izračun mejnih
učinkov pojasnjevalnih spremenljivk na verjetnost dogodka, in sicer
∂Prob (Yi = 1) ∂E (Yi ) ∂Pi
= f (α + βX i ) β
=
=
∂X i
∂X i
∂X i

Pri tem je konstanta α = 1, f je funkcija verjetnosti gostote, ki se ujema s kumulativno
verjetnostno porazdelitveno funkcijo F , pojasnjevalne spremenljivke X i pa zavzemajo
zvezne vrednosti (Liao, 1994, Greene 2003, Anderson, Newell 2003, Cornelissen 2005).
Kadar zavzemajo pojasnjevalne spremenljivke X i binarne vrednosti, predlaga Greene
(2003) izračun mejnih učinkov po enačbi
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[

]

[

Mejni u. = Prob Yi = 1 X ( d ) , d = 1 − Prob Yi = 1 X ( d ) , d = 0

]

Pri tem pomeni d pojasnjevalno spremenljivko z binarno vrednostjo, X (d ) pa povprečno
vrednost preostalih pojasnjevalnih spremenljivk v modelu. Kljub binarni vrednosti
pojasnjevalnih spremenljivk pa so vrednosti mejnih učinkov, izračunane po enačbi z
delnim odvajanjem, pogosto prav tako pravilne.
3.1.5.1 Logistični model binarne izbire

Logistično kumulativno verjetnostno porazdelitveno funkcijo zapišemo kot

Pi = F (α + βX i ) = F (Zi ) =

1
1+ e

−(α + β X i )

=

1
1
1
=
=
= Λ (Zi )
−Zi
1 + exp ( −Zi ) 1 + exp[− (α + βX i )]
1+ e

Pri tem je Λ dogovorjeni simbol za logistično porazdelitev (Greene 2003), Z i je po
Pindycku in Rubinfeldu (1991) teoretični zvezni indeks (angl. theoretical continuous index
– Zi = α + βX i ), F (Z i ) kumulativna porazdelitvena funkcija zveznega indeksa, e pa
osnova za naravni logaritem – matematična konstanta, ki znaša približno 2,718, oziroma
po Foxu (1997) eksponenta negativne vrednosti zveznega indeksa ( −Zi ) .
Za določitev cenilk pretvorimo logistično porazdelitveno funkcijo z naravnim logaritmom
(Pindyck, Rubinfeld 1991). Pretvorbo imenujemo logit verjetnosti Pi , od tod ime za model
– logistični model (Gujarati 1995, Fox 1997). Vrednosti Pi , ki so na intervalu od 0 do 1,
pretvorimo v vrednosti logit Pi , ki so na številski premici in se gibljejo v razponu med − ∞
in + ∞ (Pindyck, Rubinfeld 1991, Gujarati 1995). Odvisna spremenljivka je opredeljena
kot logaritem obetov (angl. logarithem of the odds) za dogodek, ki nas zanima (Pindyck,
Rubinfeld 1991, Košmelj 2001):
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⎛ P
logit Pi = ln ⎜⎜ i
⎝ 1 − Pi

Pri tem pomeni

⎞
⎟⎟ = Zi = α + βX i
⎠

Pi
obete (angl. odds), da se bo dogodek zgodil, hkrati pa je razmerje
1 − Pi

med verjetnostjo, da se bo dogodek pri danih X i zgodil (Pi ) , in verjetnostjo, da se
dogodek pri danih X i ne bo zgodil (1 − Pi ) (Gujarati 1995). Če so obeti izenačeni, tj.
Pi
= 1, je verjetnost Pi enaka 0,5, logit Pi pa je 0 (Fox 1997).
1 − Pi

3.1.5.2 Probit model binarne izbire

Normalno standardizirano kumulativno verjetnostno porazdelitveno funkcijo zapišemo kot

α + βX

Pi = F (α + βX ) = F (Zi ) = ∫−∞

⎛ t2 ⎞
Zi
Z
1 −t 2 / 2
1
e
dt = ∫−∞
exp ⎜⎜ − ⎟⎟ dt = ∫−∞i φ (t ) dt = Φ (Zi )
2π
2π
⎝ 2⎠

Pri tem je Φ dogovorjeni simbol za normalno standardno porazdelitev (Greene 2003), t
pa je normalno porazdeljena slučajna, naključna spremenljivka (angl. random variable), s
povprečno vrednostjo 0 in enoto variance σ 2 (Pindyck, Rubinfeld 1991). Po Košmeljevi in
drugih (2001) zavzame slučajna spremenljivka vrednosti v kateremkoli intervalu z znano
verjetnostjo. Vrednosti so odvisne od slučaja, naključja (Košmelj 2001).
Verjetnost Pi je določena s ploščino lika, ki je omejen s standardno normalno krivuljo in
absicna os med − ∞ in Zi . Večji ko je indeks Zi , večja je verjetnost, da se bo dogodek
X i zgodil (Pindyck, Rubinfeld 1991, Gujarati 1995).

54

Za določitev cenilk določimo najprej vrednost indeksa Zi pri dani verjetnosti Pi (Gujarati
1995). Po Pindycku in Rubinfeldu (1991) uporabimo pri tem inverzno obliko kumulativne
normalne porazdelitvene funkcije
F −1 (Pi ) = Z i = α + β X i

Pri tem je indeks Zi negativen, če je vrednost Pi < 0,5 . Da bi se izognili negativnim
vednostim, Gujarati (1995) predlaga, naj vrednosti indeksa Zi prištejemo vrednost 5.
Rezultat se imenuje probit.
Probit = Z i + 5

3.1.6 MODELI Z OMEJENO ODVISNO SPREMENLJIVKO

Modeli z omejeno odvisno spremenljivko so podobni konvencionalnimi regresijskim
modelom, vendar imamo pri njih le podatke tistih opazovanih enot, pri katerih se dogodek
zgodi. V takih primerih zavzema odvisna spremenljivka zvezne vrednosti, vendar enote v
analizo vključimo le, če so zvezne vrednosti odvisnih spremenljivk pozitivne. Opazovanih
enot, za katere nimamo podatkov o vrednostih, ki jih zavzemajo odvisne spremenljivke
(gre za opazovane enote, pri katerih se dogodek ne zgodi), imamo pa vrednosti, ki jih
zavzemajo pojasnjevalne spremenljivke, ne izključimo iz analize, ampak takšne odvisne
spremenljivke omejimo, najpogosteje z vrednostjo 0 ( Yi = 0 ), ki pa je diskretna in ne
zvezna vrednost (Pindyck in Rubinfeld 1991, Gujarati 1995, Greene 2003).
Modele z omejeno odvisno spremenljivko imenujemo po Gujaratiju (1995) tudi tobit
modeli, saj je ta metodološki pristop pri izvedbi modelov te vrste najpogostejši.
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3.1.6.1 Tobit model

Ime modela je skovanka med priimkom avtorja tega modela J. Tobinom in
poimenovanjem probit model, modelom, na katerem temelji tobit model (Bierens 2004).
Tobit model predpostavlja, da opazovana odvisna spremenljivka Yi ne more zavzeti
vrednosti manjše od 0 in mora za i = 1, ..., N opazovanih enot zadostiti kriteriju
Yi = max (Yi * , 0)
*

Pri tem je Yi latentna spremenljivka, ki ni opazovana, in je izpeljana iz klasičnega
linearnega regresijskega modela
Yi * = α + β X i + ε i

Pri tem modelu predpostavljamo, da je konstanta α = 1, slučajna napaka ε i pa
neodvisno in normalno porazdeljena s povprečno vrednostjo 0 in varianco σ 2 –
N (0, σ 2 ) ter pogojena z neodvisnimi spremenljivkami X i (Bierens 2004, Oladele 2005,

vir 4).

Odnos med opazovano odvisno spremenljivko Yi in latentno spremenljivko Yi

*

matematično zapišemo v obliki enačbe
⎧⎪Yi *
Yi = ⎨
⎪⎩0

če je Yi * > 0
če je Yi * ≤ 0

Ker so podatki omejeni, je pri tobit modelu porazdelitvena funkcija kombinacija med
diskretno in zvezno porazdelitvijo (Greene 2003), vendar temelji po Bierensu (2004) in
Oladeleju (2005) na normalni kumulativni porazdelitveni funkciji, ki jo, če se dogodek
zgodi ( Yi > 0 ), zapišemo kot
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Z

F (Z i ) = ∫−∞i φ (t ) dt = Φ (Zi )

Pri tem je Zi =

βX
, simbol σ pa standardni odklon.
σ

Pri tobit modelu kumulativna porazdelitvena funkcija in pričakovana vrednost odvisne
spremenljivke Yi E (Yi ) nista izenačeni. Ob predpostavki, da je Yi > 0 , izračunamo E (Yi )
po formuli
E (Yi ) = ( βX i ) F (Z i ) + σ f (Z i )

Pri tem je f (Zi ) funkcija verjetnostne gostote za normalno porazdelitev (Pindyck in
Rubinfeld 1991, Bierens 2004, Oladele 2005).
Ker je pri tobit modelu porazdelitev delno diskretna in delno zvezna, zapišemo po Greenu
(2003) log-funkcijo verjetja za tobit model v oblik enačbe kot

ln L =

1⎡

∑ − 2 ⎢log (2π ) + ln σ 2 +

Yi > 0

⎣

(Yi − βX i ⎤
+ ∑ ln [1 − Φ (Z i )]
σ 2 ⎥⎦ Y =0
i

Pri tem je enačba razdeljena na dva dela, in sicer pripada prvi del enačbe opazovanim
enotam, ki nimajo omejitev oziroma zavzemajo odvisne spremenljivke zvezne vrednosti
( Yi > 0 ), drugi del pa opazovanim enotam, katerih odvisne spremenljivke so omejene
( Yi = 0 ).
Zaradi omejitve odvisne spremenljivke ocenjujemo tobit model, kljub podobnostim s
konvencionalnimi regresijskim modeli, po metodi največjega verjetja, pred tem pa po
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Greenu (2003) in Bierensu (2004) log-funkcijo verjetja poenostavimo z t. i. Olsenovo
reparameterizacijo, po kateri sta γ =

β
1
in θ = , tako da je
σ
σ

∑ − 2 [ln (2π ) − ln θ 2 + (θ Yi − X i γ )2 ]+ ∑ ln [1 − Φ ( X i γ )]
1

ln L =

Yi > 0

Yi =0

Pri tobit modelu izračunamo determinacijski koeficient R 2 enako kot pri konvencionalnih
regresijskih modelih, in sicer po enačbi

R2 = 1−

∑ εˆI2

∑ (Yi − Y )2

Pri tem pomeni Y povprečje vrednosti odvisnih spremenljivk Yi .
Za razliko od konvencionalnih regresijskih modelov je pri tobit modelu izračun mejnih
učinkov po enačbi
∂E (Yi * )
=β
∂X i

omejen, saj je Yi * latentna spremenljivka. Greene (2003) zato predlaga, da moramo
namesto Yi * upoštevati opazovano odvisno spremenljivko Yi
∂E (Yi )
⎛ α + βX i ⎞
=β Φ⎜
⎟
∂X i
⎝ σ
⎠

Pri tem predpostavljamo, da je konstanta α = 1, slučajna napaka je normalno
porazdeljena, opazovana odvisna spremenljivka Yi pa je omejena z vrednostjo 0.
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Greene (2003) povzema po McDonaldu in Mofittu (1980) razčlembo enačbe na dva dela
∂E (Yi , Yi > 0)
∂ Prob (Yi > 0)
∂E (Yi )
= Prob (Yi > 0)
+ E (Yi , Yi > 0)
∂X i
∂X i
∂X i
Pri tem ima sprememba pojasnjevalne spremenljivke X i dvojni pomen: v pozitivnem delu
porazdelitve vpliva na pogojno povprečno vrednost latentne spremenljivke Yi * in na
verjetnost, da bo v tem delu porazdelitve tudi opazovana enota.

3.2

MODELI DISKRETNE IZBIRE V EMPIRIČNIH RAZISKAVAH NASLEDSTVA NA
KMETIJAH

Pri oblikovanju modelov verjetnosti nasledstva na kmetijah so bili v empiričnih raziskavah
večinoma uporabljeni različni modeli diskretne izbire, v redkih primerih pa tudi
konvencionalni regresijski modeli. Izbor modelov je odvisen od značilnosti in opredelitve
proučevanega problema, povezanega z nasledstvom na kmetiji, torej od lastnosti odvisne
spremenljivke Yi . V splošnem so v raziskavah, katerih proučevani problem je povezan s
stanjem in odločitvami glede nasleditve na kmetiji (angl. farm succession situation/status
and decisions), uporabljene različne vrste logističnih in probit modelov, raziskave, ki
proučujejo časovno opredelitev prenosa kmetije na naslednika (to pomeni, trenutek, v
katerem bo gospodar formalno predal kmetijo nasledniku – angl. timing of succession), pa
z izjemo ene temeljijo na tobit modelu.
3.2.1 PRISTOPI PROUČEVANJA V EMPIRIČNIH RAZISKAVAH NASLEDSTVA NA
KMETIJAH

V empiričnih raziskavah pri oblikovanju modelov in napovedovanju verjetnosti izbire med
izidi, ki jih zavzema odvisna spremenljivka Yi , ločimo dva pristopa: pristop ex-ante in
pristop ex-post. Pri pristopu ex-ante je model oblikovan za dogodke, ki se še niso zgodili,
vendar je izid dogodkov predviden oziroma načrtovan – model je oblikovan vnaprej (angl.
59

beforehand). Pri pristopu ex-post je model oblikovan za dogodke, ki so se že zgodili, –
model je oblikovan po dejanju (angl. after the fact) (vir 5, 6).
3.2.2 MODELI DISKRETNE IZBIRE V RAZISKAVAH O STANJIH IN ODLOČITVAH
GLEDE NASLEDITVE

Empirične raziskave o stanjih in odločitvah glede nasleditve na kmetijah ter modele, ki so
uporabljeni v raziskavah, predstavljamo ločeno, in sicer glede na pristop, na katerem
temeljijo raziskave:
•

raziskave o načrtovanih (predvidenih) stanjih in odločitvah glede nasleditve na
kmetijah (angl. planned farm succession) – pristop ex-ante,

•

raziskave o dejanskih stanjih in odločitvah glede nasleditve na kmetijah (angl.
actual farm succession) – pristop ex-post.

V predstavitev raziskav, ki temeljijo na pristopu ex-post, smo vključili tudi raziskave, na
podlagi katerih lahko o stanjih in odločitvah glede nasleditve na kmetijah sklepamo le
posredno:
•

raziskave o dejanskem prenehanju gospodarjenja na kmetijah in opuščanju ali
obdržanju kmetij (angl. farm exit, farm survival).

3.2.2.1 Raziskave o načrtovanih (predvidenih) stanjih in odločitvah glede
nasleditve na kmetijah

Kimhi in Nachlieli (2001) sta v raziskavi o verjetnosti nasleditve (angl. likelihood of
succession) na izraelskih kmetijah ugotavljala vplive značilnosti kmečkih družin in kmetij
(angl. family and farm attributes) na stanje glede nasleditve na kmetijah s probit modelom
binarne izbire, rezultate pa sta primerjala z rezultati SNP-modela (angl. semi-nonparametric model)28. Odvisno spremenljivko Yi sta opredelila na dva načina. Pri prvem

28

SNP-model se loči od probit modela po metodi ocenjevanja parametrov, rezultati obeh modelov pa so podobni in

primerljivi.
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sta upoštevala uradno opredelitev stanja glede nasleditve na kmetiji, pri čemer sta
izhajala iz vprašanja – ali je naslednik na kmetiji določen (angl. decleration of a succeesor
on the farm)
Yi = 1 naslednik je na kmetiji določen
Yi = 0 naslednik na kmetiji ni določen

Pri tem avtorja predvidevata, da obstaja na kmetiji, kjer je naslednik določen, večja
verjetnost, da bo prišlo do prenosa kmetije na naslednika, kot na kmetiji, kjer naslednik ni
določen – v Izraelu so namreč primeri, v katerih oseba, ki je določena za naslednika, ne
prevzame kmetije, redki.
Pri drugem načinu, ki je manj formalen in uporabnejši, pa ju je zanimalo, ali je na kmetiji
odrasel potomec, ki pomaga staršem (angl. existence of an adult child who works on the
farm alongside the parents)
Yi = 1 na kmetiji je odrasel potomec, ki pomaga staršem
Yi = 0 na kmetiji ni odraslega potomca, ki bi pomagal staršem

Avtorja menita, da določitev naslednika na kmetiji ne pomeni jamstva, da bo naslednik
kmetijo tudi dejansko prevzel. Po njunem je odrasel potomec, ki pomaga staršem na
kmetiji, boljši pokazatelj stanja glede nasleditve na kmetiji, tudi če potomec še ni določen
za naslednika. Po Kaineju in drugih (1997) navajata primer avstralskih kmetij, na katerih
skoraj tretjina poročenih odraslih potomcev, ki pomagajo staršem na kmetiji, še ni
določenih za naslednike, vendar večina kmetijo kasneje formalno prevzame. Kljub temu
po njunem tudi ta kazalec ne pomeni popolnega zagotovila, da bo takšna oseba na kmetiji
res nasledila trenutnega gospodarja.

Kimhi in Lopez (1999) sta v ameriški zvezni državi Maryland proučevala nagibe kmetov
glede nasleditve (angl. succession considerations). Na nagibe glede nasleditve naj bi po
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njunem vplivale lastnosti gospodarja, kmečke družine in kmetije (angl. personal, family,
and farm attributes). Domnevo sta proučila s konvencionalnim (multivariatnim)
regresijskim modelom. Za vsako kmetijo sta odvisno spremenljivko Yi opredelila kot
seštevek točk, ki so jih gospodarji dodelili trem nagibom glede na njihov pomen za
nasleditev na kmetiji:
1. razpoložljivost primernega naslednika med gospodarjevimi otroki (angl. availability
of a suitable successor among the respondent's children)
2. upokojitev gospodarja glede na njegove potrebe in želje29
3. najugodnejši trenutek za prenos kmetije z vidika naslednika (angl. optimal time of
farm transfer from successor's point of view)
Vrednosti pri prvem in tretjem nagibu po pomembnosti naraščajo od 1 do 4, pri drugem
nagibu pa je ravno obratno – gospodarjevo mnenje, da nagib za nasleditev na kmetiji ni
pomemben, je ovrednoten najvišje.

Nasleditve na irskih kmetijah je v dveh ločenih raziskavah proučevala Thia Hennessey
(2002, 2004). V prvi je za kmetije, ki so usmerjene v proizvodnjo mleka, model nasleditve
(angl. modelling succession) oblikovala na podlagi stanja in odločitev glede nasleditve na
kmetiji. Najprej jo je zanimalo, ali je na kmetiji prisoten naslednik (angl. presence of a
successor on farm), nato pa, ali namerava ta s kmetovanjem nadaljevati (angl. planning
on continuing the farm business). Odvisno spremenljivko Yi je opredelila v binarni obliki,
in sicer
Yi = 1 na kmetiji je prisoten naslednik, ki namerava nadaljevati s kmetovanjem;

29

Nagib sta avtorja vključila, ker sta v raziskavi preučevala tudi upokojitvene nagibe gospodarjev. Izhajala sta iz

predpostavke, da sta nasleditev in gospodarjeva upokojitev med seboj tesno povezani: »Upokojitev je zrcalna
podoba nasleditve: z umikom starejše generacije pride na njeno mesto mlajša.« (Gasson in Errington 1993, 210).
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Yi = 0 na kmetiji je naslednik prisoten, vendar ne namerava nadaljevati s

kmetovanjem, oziroma naslednik ni prisoten na kmetiji.
Kot izhodiščni metodološki pristop pri izvedbi modela binarne izbire je uporabila logistični
model.
Njena druga raziskava je specifičnejša. V njej je proučevala vplive ekonomskih in
demografskih dejavnikov ter dejavnikov kmetije (angl. farm, economic and demographic
factors) na poklicne odločitve naslednikov (angl. heirs's30 occupational decisions), zato je
v analizo vključila le kmetije z nasledniki. Zanimalo jo je, na kakšen način bodo nasledniki
in če sploh bodo, potem ko bodo prevzeli kmetijo, na kmetiji zaposleni. Odvisno
spremenljivko Yi je omejila na več kot dva izida in zato kot izhodiščni metodološki pristop
izbrala multinomski logistični model
Yi = 1 naslednik bo na kmetiji polnozaposlen (angl. full time-farming);
Yi = 2 naslednik bo delo na kmetiji združeval z delom zunaj kmetije

(angl. part-time farming);
Yi = 3 naslednik ne bo nadaljeval s kmetovanjem;
Yi = 4 naslednik se še ni odločil.

Ker je avtorica pri analizi vplivov ugotovila, da se nasledniki z visokošolsko izobrazbo
redkeje odločajo za polno zaposlitev na kmetiji, jo je dodatno zanimalo, ali naslednikova
odločitev za izobraževanje na visokošolski stopnji ni odvisna od drugih dejavnikov, ki
vplivajo na odločitev, da bo naslednik na kmetiji polnozaposlen, oziroma ali nasledniki
izberejo visokošolsko izobraževanje predvsem zato, ker so se že pred tem odločili, da ne

30

Avtorica v raziskavi sicer uporablja izraz dedič (angl. heir), vendar pojasni: »/.../ ker imajo po večini vsi kmetje

dediče, vendar je med njimi le eden, ki prevzame kmetijo kot naslednik, se v raziskavi pravzaprav ukvarjamo z
nasleditivjo in ne toliko z dedovanjem.« (Hennessey 2004). V predstavitvi raziskave smo zato izraz dedič prevajali
kot naslednik.
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kmetiji ne bodo polno zaposleni. Kot metodo dela je izbrala bivariatni probit model, pri
katerem je izida prve odvisne spremenljivke Yi 1 opredelila kot
Yi 1 = 1 naslednik bo na kmetiji polnozaposlen;
Yi 1 = 0 naslednik bo izbral drugo obliko poklicne odločitve;

izida druge odvisne spremenljivke, Yi 2 pa kot
Yi 2 = 1 naslednik ima visokošolsko izobrazbo oziroma je vključen v visokošolsko

izobraževanje;
Yi 2 = 0 naslednik nima visokošolske izobrazbe oziroma ni vključen v visokošolsko

izobraževanje.

Na piemontskih kmetijah je Corsi (2004) s pomočjo multinomskega logističnega modela
proučeval, kako značilnosti gospodarja, kmetije in lokacije (angl. operator's, farm and
location characteristics) vplivajo na verjetnost, da bo imela kmetija naslednika v okviru
družine. Kot verjetnega naslednika (angl. likely/possible successor) je opredelil osebo:
•

ki je član družine, vendar ni nujno, da je gospodarjev otrok;

•

ki dela le na kmetiji oziroma dela na kmetiji večino časa;

•

ki prebiva z gospodarjem na isti kmetiji.

Tudi če družinski član dela ali živi na kmetiji skupaj z gospodarjem, še ne pomeni, da je
tudi dejansko predviden kot naslednik oziroma da bo kmetijo tudi dejansko prevzel,
vendar pa se po avtorjevem mnenju s tem verjetnost, da se bo to zgodilo, poveča.
Predvideni naslednik namreč postopoma pridobiva specifična znanja (angl. specific
knowledge), med njim in gospodarjem pa se ustvarja zaupanje in sodelovanje.
Kljub številnim kombinacijam, ki jih je mogoče izpeljati iz opisanih kriterijev, je avtor
odvisno spremenljivko Yi omejil na štiri izide
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Yi = 1 noben sorodnik ne dela le na kmetiji oziroma ne dela tam večino časa;
Yi = 2 noben sorodnik ne živi in ne dela le na kmetiji oziroma ne dela tam niti večino

časa, vendar vsaj en sorodnik, ki sicer na kmetiji ne živi, dela le na njej oziroma
dela tam večino časa;
Yi = 3 vsaj en sorodnik živi in dela le na kmetiji oziroma dela tam večino časa, vendar ni

gospodarjev otrok;
Yi = 4 vsaj en gospodarjev otrok živi in dela le na kmetiji oziroma dela tam večino časa.

Verjetnost nasleditve na kmetiji znotraj družine narašča od izida Yi = 1 k izidu Yi = 4 .

Glauben, Tietje in Weiss (2002) so na kmetijah Zgornje Avstrije proučili, ali so posebne
značilnosti družine in kmetije (angl. specific family and farm characteristics) povezane s
tremi razsežnostmi ravnanja v zvezi z nasleditvijo (angl. dimensions of succession
behaviour):
•

z verjetnostjo nasleditve na kmetiji (angl. probability of succession),

•

z verjetnostjo, da imajo naslednika določenega (angl. likelihood of having declared
a successor), in

•

s časovno opredelitvijo prenosa kmetije na naslednika (angl. timing of succession)
ter kakšen je odnos med temi vidiki. Slednji vidik predstavljamo v naslednjem
podpoglavju.

Informacije za proučitev prvih dveh razsežnosti nasleditve so avtorji dobili z odgovori
gospodarjev, ki so med štirimi možnostmi (trditvami) izbrali tisto, ki je najbolje opisala
stanje glede nasleditve na kmetiji:
(a) nasleditev na kmetiji je zanesljiva in naslednik je že določen
(angl. farm succession is certain and a farm successor is already
determined/designated);
(b) nasleditev na kmetiji je verjetna, vendar naslednik še ni določen
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(angl. farm succession is likely but a successor has not yet been
determined/designated);
(c) nasleditev na kmetiji je precej malo verjetna, vendar je potencialni naslednik
razpoložljiv;
(angl. farm succession is rather unlikely but a potential farm successor is
available)
(d) nasleditev na kmetiji je negotova in naslednik ni razpoložljiv.
(angl. farm succession is uncertain and no successor is available)
Pri tem je naslednik določen kot gospodarjev potomec, saj je raziskava osredotočena na
nasleditev znotraj družine (angl. intra-family succession).
Za bivariatni probit model so odvisni spremenljivki Yi 1 in Yi 2 opredelili z združitvijo trditev,
in sicer za analizo nasleditve na kmetiji:
Yi 1 = 1 trditvi (a) in (b) – nasleditev na kmetiji je zanesljiva ali verjetna;
Yi 1 = 0 trditvi (c) in (d) – nasleditev na kmetiji je malo verjetna ali

negotova;
in za proučitev verjetnosti, da imajo na kmetiji naslednika določenega:
Yi 2 = 1 trditvi (a) in (c) – naslednik je določen ali razpoložljiv;
Yi 2 = 0 trditvi (b) in (d) – naslednik ni določen ali razpoložljiv.

Povezanost posebnih značilnosti družine in kmetije ter nekaterih osebnih drž gospodarjev
do procesa nasleditve (angl. specific family and farm characteristics and some subjective
attitudes to the succession process) z verjetnostjo nasleditve v določenem opazovanem
obdobju (angl. likelihood of succession within a given period) in s časovno opredelitvijo
prenosa kmetije na naslednika (angl. timing of succession) je na severnonemških
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kmetijah proučeval Tietje (2004), rezultate raziskave pa je objavil z Glaubenom in
Weissom (2004). Za analizo verjetnosti nasleditve so odvisno spremenljivko Yi probit
modela binarne izbire določili na podlagi odgovorov gospodarjev, ki so med petimi
možnostmi (trditvami) izbrali tisto, ki je najbolje opisala njihove dejanske načrte o predaji
kmetije znotraj družine (angl. actual plans of farm transfer within family):
(a) nasleditev je zelo verjetna (angl. succession is very likely);
(b) nasleditev je precej verjetna (angl. succession is rather likely);
(c) neodločenost/neopredeljenost gospodarja (angl. indecision/indefference);
(d) do nasleditve verjetno ne bo prišlo (angl. succession will likely not take place);
(e) do nasleditve zagotovo ne bo bo prišlo (angl. succession will definitely not take
place).
Pri tem Tietje (2004) predpostavlja, da na kmetijah, na katerih do nasleditve po mnenju
gospodarjev verjetno ali zagotovo ne bo prišlo, s kmetovanjem ne bodo nadaljevali, prav
tako tudi, če do predaje kmetije ne bo prišlo v okviru družine (nem. Nichtübergabe in der
Familie).
Izide odvisne spremenljivke Yi so avtorji opredelili kot:
Yi = 1 trditvi (a) in (b) – nasleditev je verjetna;
Yi = 0 trditve (c), (d) in (e) – nasleditev je malo verjetna;

Kot je razvidno iz izidov, so trditev (c) priključili k izidu Yi = 0 , saj so z Waldovim testom
pri izračunu multinomskega logističnega modela ugotovili, da med cenilkami izida s
trditvijo (c) in izida s trditvama (d) in (e) ni statistično značilnih razlik. S tem so tudi
upravičili izbiro probit modela kot metodološkega pristopa izvedbe modela binarne izbire.

V raziskavi o stanjih glede nasleditve na kmetijah (nem. Hofnachfolgesituation) v Nemčiji
je Tietje (2003) odvisno spremenljivko Yi opredelil kot delež kmetij z nasledniki v okrožjih
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zveznih dežel (nem. der Anteil der Betriebe mit einem Hofnachfolger auf Kreisebene der
Bundesländer), pri čemer je bila kot naslednik mišljena oseba, ki je razpoložljiva in bo na
podlagi sporazuma, dogovora ipd. v danem času prevzela kmetijo (nem. eine vorhandene
Person, die den Betrieb aufgrund einer Vereinbarung, Absprache oder sonstiger
Verstandigung zu gegebener Zeit übernehmen wird). Vpliv struktur kmetijskega sektorja in
dejavnikov zunaj kmetije (nem. der Einfluss der Struktur des landwirtschaftlichen Sektors
und ausserlandwirtschaftlicher Faktoren) kot pojasnjevalnih spremenljivk na odvisno
spremenljivko Yi je analiziral s pomočjo konvencionalnega (OLS) regresijskega modela. Z
vključevanjem različnih pojasnjevalnih spremenljivk v analizo in za različne tipe kmetij
glede na vrsto proizvodne usmeritve je oblikoval več empiričnih modelov.

Fasterding (1995, 1999) je v raziskavah o nasleditvah (nem. Hofnachfolge) v nekdanji
Zahodni Nemčiji, v novejši izdaji pa za Nemčijo v celoti, na podlagi mnenj gospodarjev o
razpoložljivosti naslednika na kmetijah (nem. Vorhandensein eines Hofnachfolgers in
landschaftlichen Betrieben) le-te razvrstil v pet skupin:
(a) kmetije, na katerih je nasleditev zelo gotova (nem. ganz sichere Hofnachfolge);
(b) kmetije, na katerih je nasleditev verjetna (nem. wahrscheinliche Hofnachfolge);
(c) kmetije, na katerih nasleditev ni verjetna (nem. unwahrscheinliche Hofnachfolge);
(d) kmetije, na katerih zagotovo ne bo prišlo nasleditve (nem. ganz sichere ohne
Hofnachfolge);
(e) kmetije z nedoločeno nasleditvijo (nem. mit unbestimmter Hofnachfolge).
Skupine kmetij je glede na verjetnost nasleditve združil, spremenljivko pa opredelil kot
slamnato:
1 = skupini (a) ali (b) – kmetije z nasleditvijo (nem. mit Hofnachfolge);
0 = skupine (c), (d) ali (e) – kmetije brez nasleditve (nem. ohne Hofnachfolge).
Ker po avtorjevem mnenju logistični modeli v splošnem ne dajejo boljših rezultatov kot
linearni, poleg tega pa meni, da je slednje tudi lažje interpretirati, je determinirajoče
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vzroke za nasleditev (nem. Bestimmungsgründe für die Nachfolge) analiziral z multiplo
linearno regresijo. Za vsako od obeh skupin kmetij je odvisno spremenljivko Yi kot zvezno
vrednost opredelil v obliki šifre (nem. Gruppencode). Kmetijam z nasleditvijo je pripisal
vrednost šifre C1 , kmetijam brez nasleditve pa vrednost šifre C 2 :

C1 =

N bn
N zn + N bn

C1 = −

N zn
N zn + N bn

Pri tem pomeni N bn število kmetij brez nasleditve, N zn pa število kmetij z nasleditvijo.

V nekdanji Zvezni republiki Nemčiji je Pfeffer (1989) na podlagi pričakovanj gospodarjev o
nadaljevanju kmetovanja (angl. expectation of continuing to farm) empirično ovrednotil
stabilnost kmetij, s tem pa posredno tudi nasleditev na njih. Za logistična modela binarne
izbire je opredelil dve odvisni spremenljivki Yi , pri čemer pomeni druga odvisna
spremenljivka nadgradnjo prve. Izida prve temeljita na vprašanju – ali gospodar pričakuje,
da bo vodil kmetijo tudi v naslednjih petih letih oziroma ali jo bo vodil v tem obdobju kdo
od članov družine
Yi = 1 gospodar pričakuje, da se bo na kmetiji nadaljevalo s kmetovanjem

(angl. expectation of continuing to farm);
Yi = 0 gospodar ne pričakuje, da se bo na kmetiji nadaljevalo s

kmetovanjem (angl. no expectation of continuing to farm).
Avtor je gospodarjem, ki pričakujejo, da se bo na kmetiji nadaljevalo s kmetovanjem
( Yi = 1 ), zastavil dodatno vprašanje, in sicer ali pričakujejo, da se bo kmetija dolgoročno
obdržala (angl. to be viable in the long-run). Tiste, ki so odgovorili pritrdilno, je dodatno
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vprašal – ali se čutijo dolžne, da kmetijo ohranijo (angl. to feel obligated to preserve the
farm), tako da bi lahko njihovi dediči nadaljevali s kmetovanjem. Na podlagi odgovorov je
oblikoval drugo odvisno spremenljivko:
Yi = 1 gospodar pričakuje, da se bo na kmetiji nadaljevalo s kmetovanjem

dolgoročno (angl. a long-term expectation of continuing to farm);
Yi = 0 gospodar pričakuje, da se bo na kmetiji nadaljevalo s kmetovanjem le

kratkoročno (angl. a short-term expectation of continuing to farm).
Z logističnima modeloma je vplive značilnosti kmetije, gospodinjstva in območja, na
katerem je locirana kmetija, ter vplive osebnih značilnosti gospodarja (angl. farm and
household characteristics, ecological characteristics, which are referred to as region, and
individual characteristics) analiziral za vse kmetije in posebej za posamezne skupine
kmetij.
3.2.2.2 Raziskave o dejanskih stanjih in odločitvah glede nasleditve na kmetijah

Vpliv značilnosti kmetije, kmetijske proizvodnje in lokacije kmetije (angl. farm
characteristics, production line and farm location) na načrtovano (predvideno) nasleditev –
PN (angl. planned sucession) in dejansko nasleditev – DN (angl. actual succession) na
finskih kmetijah sta Väre in Weiss (2003) proučevala z logističnima modeloma binarne
izbire, zanimala pa ju je tudi uresničitev načrtov (predvidevanj) glede nasleditve (angl.
realization of succession plans).
Pri načrtovani (predvideni) nasleditvi sta v analizo vključila le kmetije, ki so se v
proučevanem petletnem obdobju obdržale31, izida odvisne spremenljivke Yi ( PN ) pa sta
opredelila glede na namen, ki ga je imel v zvezi z nasleditvijo na kmetiji v naslednjih petih
letih gospodar na začetku proučevanega obdobja

31

Kmetije, na katerih so tudi ob koncu proučevanega obdobja še vodili knjigovodstvo.
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Yi ( PN ) = 1 gospodar namerava v naslednjih petih letih kmetijo predati nasledniku

(angl. the farmer is going to transfer the farm to successor in next five years);

Yi ( PN ) = 0 gospodar v naslednjih petih letih kmetije ne namerava predati nasledniku
(angl. the farmer is not going to transfer the farm to successor in next five

years).
Pri tem vključujejo podatki o morebitnem nasledniku le informacijo, da gre za potomca
(angl. family-successor).
Dejansko nasleditev sta ugotavljala na podlagi sprememb letnic rojstva gospodarja in
partnerja ob koncu proučevanega obdobja glede na izhodiščno leto.32 Odvisno
spremenljivko Yi ( DN ) sta opredelila kot:
Yi ( DN ) = 1 kmetija je bila predana nasledniku

(angl. the farm is transferred to successor in next five years);

Yi ( DN ) = 0

prenos kmetije na naslednika je odložen
(angl. the transfer is delayed).

Pri tem sta v analizo vključila le kmetije, na katerih so gospodarji na začetku
proučevanega obdobja kmetijo nameravali predati nasledniku v naslednjih petih letih.
Analizo raziskave o nasleditvah na finskih kmetijah so Väre, Weiss in Pietola (2006)
razširili in dopolnili. Vpliv značilnosti kmetije in kmečke družine (angl. farm and family

characteristics) na načrtovano (predvideno) in dejansko nasleditev so proučili s probit
modelom binarne izbire, ugotavljali pa so tudi, ali te značilnosti vplivajo na morebitne
razlike med namero gospodarja glede predaje kmetije nasledniku (angl. farmer's

(subjective) succession plans/intentions) in njegovim obnašanjem oziroma ravnanjem v
zvezi z namero in njeno dejansko uresničitvijo (angl. farmer's actual succession

32

Če sta se letnici spremenili, sta avtorja sklepala, da je bila kmetija predana nasledniku
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behaviour). Na podlagi razlik so opredelili odvisno spremenljivko Yi multinomskega
logističnega modela:
Yi = 0 gospodar je v proučevanem obdobju uresničil namero, ki jo je imel na začetku

raziskave glede predaje kmetije nasledniku ( Yi ( PN ) − Yi ( DN ) = 0 );
Yi = 1 gospodar je kmetijo v proučevanem obdobju predal nasledniku, čeprav je na

začetku raziskave ni nameraval predati ( Yi ( PN ) − Yi ( DN ) = −1 );
Yi = 2 gospodar v proučevanem obdobju kmetije ni predal nasledniku, čeprav jo je na

začetku raziskave nameraval predati ( Yi ( PN ) − Yi ( DN ) = 1 ).

Pietola, Väre in Lansink (2003) so na finskih kmetijah ugotavljali, kako so kmetijski trg in
politika, kratkoročni programi zgodnjega upokojevanja ter značilnosti kmetije in
gospodarja (angl. agricultural market and policy, short-term early retirement programmes,

farm and farmer's characteristics) v obdobju šestih letih vplivali na odločitve starejših33
gospodarjev o predčasni upokojitvi in načinu delovanja kmetij po tem (angl. farmer's

decision of timing and type of exit34 from farming). Odvisno spremenljivko Yi so omejili na
tri izide:
Yi = 0 gospodar se v proučevanem obdobju ni predčasno upokojil, ampak je s

kmetovanjem nadaljeval in se bo upokojil kasneje
(angl. continue farming and retain the option to exit later);
Yi = 1 gospodar se je v proučevanem obdobju predčasno upokojil in opustil kmetovanje

(angl. exit and close down the farming operation);

33

Starejši gospodarji so osebe, ki so dosegle ustrezno starost za predčasno upokojitev. Če sta na kmetiji gospodarila

oba zakonca, je bil v raziskavi starejši zakonec opredeljeno kot gospodar, mlajši pa kot zakonski partner.
34

Za razliko od drugih raziskav pomeni angleški izraz »exit« (from farming) predčasno upokojitev gospodarja in ne

opustitve kmetovanja. Za le-to se rabi besedna zveza »close down the farming operation«.
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Yi = 2 gospodar se je v proučevanem obdobju predčasno upokojil in predal kmetijo

nasledniku (angl. exit and transfer farm to a new entrant).
Pri tem je lahko pri izidu Yi = 2 naslednik potomec ali drugi kmet, ki na kmetiji, ki naj bi jo
prevzel, namerava nadaljevati s kmetovanjem.
Pri analizi vplivov so kot metodološki pristop uporabili multinomski probit model in
simulacijsko tehniko Geweke-Hajivasslion-Keane (GHK), pri čemer so parametri pri tej
tehniki ocenjeni s simulirano metodo največjega verjetja. Izkazalo se je, da je GHK-model
zaradi boljšega ujemanje ocenjenih vrednosti z dejanskimi ustreznejši.

Na kmetijah Zgornje Avstrije sta Stiglbauer in Weiss (2000) proučevala dejanske odločitve
glede nasleditve35 (angl. actual succession decisions). Vpliv značilnosti kmečke družine in
kmetije (angl. family and farm succession) na dejansko nasleditev na kmetiji (angl. actual

farm succession) ter na opustitev kmetovanja (angl. farm exit) sta ugotavljala z
multinomskim logističnim modelom. Nasleditve na kmetijah sta ugotavljala na podlagi
sprememb letnic rojstev gospodarjev na začetku in koncu petletnega obdobja
proučevanja36, odvisno spremenljivko Yi pa sta omejila na štiri izide:
Yi = 0 brez nasleditve (angl. no succession);
Yi = 1 nasleditev – naslednik je družinski član (angl. family succession);
Yi = 2 nasleditev – naslednik ni družinski član (angl. non-family succession);
Yi = 3 opustitev kmetovanja (angl. farm exit).

35

Avtorja uporabljata izraz nasleditev, čeprav preučujeta prenos pravnega lastništva kmetije, torej dedovanje. Ker pa

sta iz raziskave izključila kmetije, na katerih gospodarji ne delajo, in sta pripadala na proučevanih kmetijah lastništvo
in vodenje kmetije isti osebi, razlik med nasleditvijo in dedovanjem ni, pojma pa sta lahko zato med seboj zamenljiva.
36

Avtorja sta sklepala, da je kmetijo prevzel naslednik, če se je v petletnem obdobju – med izhodiščnim in končnim

letom preučevanja – starost gospodarja povečala za manj kot tri leta ali več kot šest let.
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Avtorja navajata, da je gospodarja nasledil družinski član (angl. farm succession within

the family) Yi = 1 , če se je glede na izhodiščno leto proučevanja starost novega
gospodarja ujemala s starostjo katerega od družinskih članov oziroma se je starost tega
člana družine ob koncu proučevanega obdobja povečala za od tri do šest let. Če na
podlagi spremembe starosti med družinskimi člani osebe, ki je prevzela kmetijo, ni bilo
mogoče identificirati, navajata avtorja, da je do nasleditve na kmetiji prišlo, vendar
naslednik ni družinski član37 (angl. farm succession outside the farm family) Yi = 2 , ne
pojasnita pa, čemu sta to obliko nasleditve opredelila kot poseben izid odvisne
spremenljivke Yi . Kmetije, na katerih so ostali po petih letih isti gospodarji, sta avtorja
opredelila kot kmetije brez nasleditve Yi = 0 , enako tudi kmetije, ki so jih v proučevanem
obdobju prevzeli zakonski partnerji gospodarjev, saj pri tem ni šlo za medgeneracijsko
nasleditev (angl. intergenerational succession), ki sta ga avtorja proučevala. Opuščene
kmetije Yi = 3 sta identificirala na podlagi sprememb velikosti kmetij med izhodiščnim in
končnim letom proučevanja.38

Raziskava, ki jo je v Združenih državah Amerike opravil Gale (1993), je specifična in
omejena, saj ne zajema vseh kmetij, ki so jih v proučevanem obdobju prevzeli nasledniki.
Proučeval je namreč vpliv demografskih in ekonomskih dejavnikov (angl. demographic

and economic factors) ter lokacije kmetije39 na dejanske in potencialne prevzeme kmetij
(angl. farm entry) s strani mlajših prevzemnikov (angl. young farm entrants). Pri dejanskih
prevzemih je za petletno proučevano obdobje nove prevzemnike (angl. recent entrants)
opredelil kot osebe, stare manj kot 35 let, ki so v izhodiščnem in končnem letu

37

Ker naslednikov ni bilo mogoče podrobneje identificirati, so bile med kmetije, na katerih naslednik ni družinski član,

uvrščene tudi kmetije, ki so jih prevzele osebe, ki sicer niso bile družinski člani, vendar pa so bile z gospodarjem
kljub temu v širšem sorodu.
38

Če se je velikost kmetije zmanjšala na nič, sta avtorja kmetijo opredelila kot opuščeno. Zaradi velikega pomena

mlečne živinoreje na kmetijah Zgornje Avstrije sta kot mero za velikost kmetije upoštevala število živine.
39

Lokacijo kmetije je opredelil na ravni zvezne države.
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proučevanja na kmetiji gospodarile največ štiri leta, odvisno spremenljivko Yi pa kot
stopnjo spremembe števila novih prevzemnikov v tem obdobju. Pri potencialnih prevzemih
je potencialne prevzemnike opredelil kot moške, stare med 18 in 34 let, vendar se je
omejil le na tiste moške, ki so v izhodiščnem in končnem letu proučevanja živeli na
kmetiji, ne pa na vse potencialne prevzemnike v tem starostnem razredu. Odvisno
spremenljivko Yi je opredelil kot stopnjo spremembe števila potencialnih prevzemnikov v
tem obdobju. Ker sta bili obe odvisni spremenljivki zvezni, je kot metodološki pristop
uporabil konvencionalni (OLS) regresijski model.
3.2.2.3 Raziskave o dejanskem prenehanju gospodarjenja na kmetijah in
opuščanju ali obdržanju kmetij

Kimhi in Bollman (1999) sta za izraelske in kanadske kmetije s probit modeloma binarne
izbire pojasnjevala vzroke za odločitve gospodarjev, da so v desetletnem proučevanem
obdobju prenehali gospodariti na kmetiji, hkrati pa tudi vidike ravnanja gospodarjev v
zvezi s tem (angl. behavioral aspects of the exit decision). Za vsako kmetijo sta v modela
vključila pojasnjevalne spremenljivke, povezane z njeno lokacijo, osebnimi značilnostmi
gospodarja, zaposlitvijo gospodarja zunaj kmetije, s tipom kmetijske proizvodnje, z
velikostjo kmetije in drugimi lastnostmi kmetije (angl. location, personal characteristics,

off-farm work, farm type, farm size and other farm attibutes); odvisni spremenljivki Yi pa
sta se med seboj razlikovali. Za kanadske kmetije je Bollman odvisno spremenljivko
opredelil z izidoma:
Yi = 0 gospodar je v proučevanem obdobju prenehal gospodariti na kmetiji

(angl. farm operator has exited at some point in time between two census years);
Yi = 1 gospodar v proučevanem obdobju ni prenehal gospodariti na kmetiji

(angl. farm operator has not exited at some point in time between two census

years).
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Pri tem avtor ne pojasni, ali je bila kmetija ob končnem letu proučevanja pri izidu Yi = 0
opuščena ali pa je bil na kmetiji nov gospodar, kar bi pomenilo, da je bila kmetija v
proučevanem obdobju predana nasledniku, in ali se je na njej nadaljevalo s kmetovanjem.
Za izraelske kmetije je Kimhi odvisno spremenljivko opredelil z izidoma glede na to, ali je
oseba, ki je za prevzela kmetijo, gospodarjev potomec, in torej ne na podlagi nasleditve:
Yi = 0 gospodar je v proučevanem obdobju kmetijo prodal osebi, ki ni član družine

(angl. farm operator sold the farm outside the family);
Yi = 1 gospodar je v proučevanem obdobju kmetijo predal nasledniku, ki je član družine

(angl. farm operator transferred the farm within the family throug intergenerational

succession).
Pri tem je gospodar v obeh primerih v proučevanem obdobju prenehal z gospodarjenjem
na kmetiji. Če je naslednik član družine, je avtor nasleditev ugotavljal na podlagi starosti
gospodarja in družinskih članov med izhodiščnim in končnim letom proučevanja.40 Avtor
ne pojasni, zakaj naj bi bile med skupinama kmetij, ki sta določeni s posameznima
izidoma odvisne spremenljivke Yi , sploh razlike v vplivih opisanih pojasnjevalnih
spremenljivk, čeprav lahko sklepamo, da obstaja pri izidu Yi = 0 verjetnost, da oseba, ki
ni član družine, na kmetiji, ki ji je bila prodana, ne bo nadaljevala s kmetovanjem, vendar
pa avtor tudi ne pojasni, ali je naslednik, ki je član družine, s kmetovanjem nadaljeval.

Weiss je poleg raziskave, ki jo je izvedel s Stiglbauerjem (2000), v dveh ločenih
raziskavah posebej proučil še opuščanje in obdržanje kmetij v Zgornji Avstriji.

40

Avtor je določil, da je gospodar predal kmetijo nasledniku v okviru družine, če se je glede na izhodiščno leto

proučevanja starost novega gospodarja ob koncu proučevanega obdobja ujemala s starostjo katerega od družinskih
članov oziroma se je povečala za največ pet let.
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V prvi raziskavi (1999a) je s probit modelom binarne izbire proučeval vpliv človeškega
kapitala, zaposlitve zunaj kmetije, značilnosti gospodarja in kmečke družine ter drugih
značilnosti kmetije (angl. human capital, off-farm employment, individual, farm family and

other farm characteristics) na njeno obdržanje (angl. farm survival)41, pri čemer se je
omejil na isto petletno obdobje kot pri raziskavi s Stiglbauerjem. Odvisno spremenljivko Yi
je opredelil z izidoma:
Yi = 0 kmetija se v proučevanem obdobju ni obdržala (angl. farm did not

survive);
Yi = 1 kmetija se je v proučevanem obdobju obdržala (angl. farm

survived).
Pri tem je izid Yi = 1 določil na podlagi sprememb velikosti kmetij med izhodiščnim in
končnim letom proučevanja.42 Vplive je s probit modeli analiziral za vse kmetije in posebej
za skupini kmetij glede na zaposlitev gospodarja in partnerja na kmetiji.
Druga raziskava (1999b) je v primerjavi s prvo obratna in razširjena. Avtor je v njej proučil
vpliv značilnosti gospodarja in njegove družine, kmetije ter zaposlitve gospodarja in
partnerja zunaj kmetije (nem. Characteristika des Betriebsleiters und dessen Familie,

Characteristika des landwirtschaftlichen Betriebes sowie Nebenerwerbstätigkeiten des
Betriebleiterehepaares) na opuščanje kmetij (nem. die Betriebsaufgabe) v dveh
zaporednih petletnih obdobjih.43 Uporabil je dva samostojna probit modela, pri čemer je
odvisno spremenljivko Yi za vsak model posebej opredelil z izidoma:

41

Avtor je s konvencionalnim (OLS) regresijskim modelom preučil tudi vplive na rast kmetije (angl. farm growth),

vendar se v to ne bomo poglabljali.
42

Če se je velikost kmetije ni zmanjšala na nič, je avtor menil, da se je kmetija obdržala. Kot mero za velikost kmetije

je upošteval število živine.
43

Avtor je v analizo vključil le kmetije, za katere so bili dostopni vsi podatki v obeh obdobjih proučevanja.
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Yi = 0 kmetija v proučevanem obdobju ni bila opuščena

(nem. der Betrieb wurde weitergeführt);
Yi = 1 kmetija je bila v proučevanem obdobju opuščena

(nem. der Betrieb wurde aus dem Agrarsektor ausgeschieden).
Opuščene kmetije Yi = 1 je avtor določil na enak način kot v raziskavi s Stiglbauerjem, za
drugo obdobje proučevanja pa je v analizo vključil le kmetije, ki so se po prvem obdobju
obdržale. Primerjavo vplivov navedenih značilnosti na opuščanje kmetovanja v obeh
obdobjih proučevanja hkrati je avtor izvedel s bivariatnim probit modelom, pri čemer je
pomenil Yi 1 odvisno spremenljivko z binarnima izbirama za prvo obdobje proučevanja,
Yi 2 pa odvisno spremenljivko z binarnima izbirama za drugo petletno obdobje.

Juvančič (2002, 2006), čigar raziskavi smo predstavili že v uvodnem in teoretičnem delu
disertacije, je vplive na obdržanje slovenskih kmetij proučil s probit modelom binarne
izbire ter jih analiziral za vse kmetije in posebej za skupini kmetij glede na zaposlitveni
status gospodarja. Odvisno spremenljivko Yi binarne izbire je opredelil z izidoma:
Yi = 0 opustitev (prenehanje) kmetije – na kmetiji so v proučevanem obdobju

opustili kmetijsko proizvodnjo;
Yi = 1 preživetje kmetije – na kmetiji so ob koncu proučevanega obdobja še

kmetovali.
Opuščanje kmetij (angl. farm exit) so Goetz in Debertin (2001) v Združenih državah
Amerike in Glauben, Tietje ter Weiss (2003) v Zahodni Nemčiji proučevali na ravni okrožij.
Na podlagi razlike v številu kmetij v okrožju med končnim in izhodiščnim letom
proučevanja (angl. net change in farm number) so odvisni spremenljivki Yi opredelili kot
stopnjo spremembe števila kmetij v okrožjih v proučevanem obdobju (angl. rate of change

in farm number). Vpliv različnih značilnosti kmetije in kmečke družine ter regionalnih
značilnosti (angl. farm, family and regional characteristics) so proučili s konvencionalnimi
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(OLS) regresijskim modeli za vsa okrožja in posebej za posamezne skupine okrožij – v
nemškem primeru za nemestna okrožja in v ameriškem le za okrožja z negativno stopnjo
spremembe števila kmetij. Goetz in Debertin sta vplive proučila tudi s probit modelom
binarne izbire, pri čemer sta odvisno spremenljivko Yi opredelila z izidoma:
Yi = 0 okrožja, v katerih se je število kmetij glede na izhodiščno leto proučevanja

povečalo ali pa ni bilo sprememb;
Yi = 1 okrožja, v katerih se je število kmetij glede na izhodiščno leto proučevanja

zmanjšalo.
Pri izidih odvisnih spremenljivk Yi avtorji v nobeni raziskavi ne pojasnijo, ali je v
proučevanem obdobju na kmetijah prišlo do nasleditve.
3.2.3 MODELI DISKRETNE IZBIRE V RAZISKAVAH O ČASOVNI OPREDELITVI
PRENOSA KMETIJE NA NASLEDNIKA

Med raziskavami o časovni opredelitvi prenosa kmetije na naslednika (angl. timing of

succession) ločimo:
•

raziskave o predvidenem času predaje kmetije nasledniku – pristop ex-ante,

•

raziskave o dejanskem času prenosa kmetije na naslednika – pristop ex-post.

3.2.3.1 Raziskave o predvidenem času predaje kmetije nasledniku

Vpliv posebnih značilnosti družine in kmetije (angl. specific family and farm

characteristics) na časovno opredelitev prenosa kmetije na naslednika (angl. timing of
succession) kot eno od treh razsežnosti ravnanja v zvezi z nasledstvom (angl. dimensions
of succession behaviour) so na kmetijah Zgornje Avstrije s tobit modelom proučili
Glauben, Tietje in Weiss (2002). Odvisno spremenljivko Yi so opredelili kot predvideni

79

čas do trenutka, ko bo gospodar formalno predal kmetijo (angl. expected time until the

proposed transfer of the farm).44

Poleg predvidene časovne opredelitve prenosa kmetije na naslednika (angl. timing of

succession) je Tietje (2004), skupaj z Glaubenom in Weissom (2004), na severnonemških
kmetijah proučeval tudi predvideno časovno opredelitev opustitve kmetije (angl. timing of

exit from farming). Vpliv posebnih značilnosti družine in kmetije ter nekaterih osebnih drž
gospodarjev do procesa nasledstva (angl. specific family and farm characteristics and

some subjective attitudes to the succession process) na časovno opredeljena dogodka je
ugotavljal s t. i. modelom »competing risk«, ki je nadgradnja analize preživetja (angl.

survival analysis). Podobno kot pri tobit modelu je tudi pri modelu »competing risk«
odvisna spremenljivka Yi omejena. Pri časovni opredelitvi prenosa kmetije na naslednika
so jo opredelili kot:
Yi = 0 gospodar bo verjetno opustil kmetijo oziroma še ni odločen/opredeljen

(angl. farm exit/closing down the farm is likely or farm operator's

indecision/indefference);
*

Yi = Yi čas do trenutka, ko bo gospodar formalno predal kmetijo nasledniku.
*

Pri tem je avtor za izid Yi = Yi v analizo vključil kmetije, na katerih so gospodarji izjavili,
da je nasleditev na kmetiji verjetna (angl. farm succession is likely).
Pri časovni opredelitvi opustitve kmetije sta bila izida odvisne spremenljivke Yi v
primerjavi s časovno opredelitvijo prenosa kmetije na naslednika opredeljena kot:

44

Avtorji ne navajajo, ali so odvisno spremenljivko v modelu omejili.
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Yi = 0 gospodar bo kmetijo formalno predal nasledniku oziroma je še ni

odločen/opredeljen (angl. farm succession is likely or farm operator's

indecision/indefference);
*

Yi = Yi čas do trenutka, ko bo gospodar opustil kmetijo.
*

Pri tem je avtor za izid Yi = Yi v analizo vključil kmetije, na katerih so gospodarji izjavili,
da bodo verjetno opustil kmetijo (angl. farm exit/closing down the farm is likely).
3.2.3.2 Raziskave o dejanskem času predaje kmetije nasledniku

Kimhi (1994) je zato, da bi ugotovil, kdaj je optimalni trenutek, da gospodar preda kmetijo
svojemu potomcu (angl. optimal timing for transferring the family farm from parent to

child), na primeru izraelskih kmetij proučil, kako vplivajo gospodarjeva starost in izkušnje,
naslednikova stopnja izobrazbe, socioekonomske značilnosti in značilnosti kmetije (angl.

parent's age and experiences, successor's educational level, socioeconimic
characteristics, and farm attributes) na to, kdaj gospodar preda kmetijo nasledniku, pri
čemer je raziskavo omejil, saj je moral biti naslednik gospodarjev potomec (angl.

succeeding child). Vplive je analiziral z modelom z omejeno odvisno spremenljivko, pri
čemer je v model vključil le kmetije, ki so jih gospodarji v desetletnem obdobju
proučevanja predali naslednikom, ne glede na to, ali so bili to njihovi potomci, in kmetije s
potomci, ki so bili opredeljeni kot potencialni nasledniki, vendar na kmetij ob koncu
proučevanega obdobja še niso začeli gospodariti. Odvisno spremenljivko Yi je avtor
omejil za kmetije, ki so bile predane naslednikom, ki niso bili gospodarjevi potomci, za vse
druge kmetije pa je kot čas predaje kmetije nasledniku upošteval starost potomca45, pri
kateri je kmetijo prevzel. Oblikoval je več empiričnih modelov, in sicer za skupine kmetij, ki
jih je določil glede na starostne pragove za razlike v starosti med gospodarjem in
naslednikom.

45

Avtor ne pojasni, katero starost potomcev, ki so bili opredeljeni kot potencialni nasledniki, je upošteval.
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3.3

IZBOR MODELOV DISKRETNE IZBIRE ZA EMPIRIČNO ANALIZO

Za empirično analizo vplivov dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij v
Sloveniji na nasledstvo na njih smo izbrali modele diskretne izbire glede na lastnosti
odvisne spremenljivke Yi . Lastnosti te spremenljivke so odvisne od podatkov iz
razpoložljivih podatkovnih virov in od pristopa proučevanja (slika 2).

Pristop proučevanja

Podatkovni viri in podatki

Lastnosti odvisne spremenljivke Yi

Model diskretne izbire

Slika 2: Algoritem za izbor modelov diskretne izbire za empirično analizo vplivov dejavnikov
socialnogeografske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na nasledstvo na njih

3.3.1 PRISTOPI PROUČEVANJA IN PODATKOVNI VIRI

Na podlagi pregleda empiričnih raziskav nasledstva na kmetijah smo ugotovili, da je
uporaba posameznih vrst podatkovnih virov povezana s pristopom proučevanja, na
katerem temelji raziskava:
•

v vseh opisanih raziskavah, ki temeljijo na pristopu ex-post in analizirajo vpliv
različnih dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij na dejansko nasledstvo
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na kmetijah46, so bili uporabljeni podatki, ki jih zbirajo različne statistične in druge
državne službe;
•

za osem od desetih predstavljenih raziskav, ki temeljijo na pristopu ex-ante in
analizirajo vpliv različnih dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij na
načrtovano (predvideno) nasledstvo na kmetijah47, so bili podatki pridobljeni s
pomočjo anket, le za dve raziskavi (Tietje 2003 in Corsi 2004) pa je šlo za podatke
različnih statističnih in drugih državnih služb.

Prednost pristopa ex-post pred pristopom ex-ante je, da analiziramo vplive različnih
dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij na dogodke, ki so se v zvezi z
nasledstvom na kmetiji dejansko zgodili in niso samo predvidevanja o tem, kar se naj bi
dogajalo v prihodnosti. Väre in drugi (2006) po Foxallu (1983) navajajo, da se predvidene
namere posameznikov dejansko uresničijo le pod strogo omejenimi pogoji, ki jih je v
realnosti težko doseči. Pri izvrševanju namere namreč ne sme biti nobenih ovir, stanje
posameznika s predvideno namero in okoliščine pa se ne smejo spreminjati od trenutka
pridobitve podatkov in ves čas posameznikovega izvrševanja ravnanja v zvezi z namero.
Vzroki za razlike med posameznikovo predvideno namero in njegovim obnašanjem
oziroma ravnanjem v zvezi z namero in njeno dejansko uresničitvijo (angl. discrepancy

between intention and actual behaviour) so po M. Väre in drugih (2006) naslednji:
•

Po Ajzenu (1985, povzeto po M. Väre in drugih 2006) se lahko zaradi
gospodarskih sprememb, sprememb finančnega stanja kmetije, sprememb znotraj
družine ipd. sčasoma spremenijo tudi prioritete posameznikov. Obstajajo tudi
primeri, v katerih se posamezniki ne obnašajo oziroma ne ravnajo v skladu
pričakovanji, ne da bi za to obstajali tehtni razlogi, zato tega ni mogoče
pojasnjevati vzročno-posledično. Pojav po Horowitzu (1992, povzeto po M. Väre in
drugih 2006) imenujemo medčasovna nekonsistentnost (angl. intertemporal

inconsistency).

46

Dejansko stanje in odločitve glede nasleditve na kmetijah ter dejanski prenos kmetije na naslednika.

47

Načrtovana (predvidena) stanja in načrtovane (predvidene) odločitve glede nasleditve na kmetijah ter predvideni

čas predaje kmetije nasledniku.
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•

Razlike lahko nastanejo, če so podatki o namerah posameznikov v zvezi z
nasledstvom pridobljeni iz vprašalnikov, ki niso bili zasnovani za potrebe
proučevanja nasledstva na kmetijah, ampak so bila vprašanja, povezana s to
problematiko, oblikovana v povezavi z drugimi raziskovalnimi nameni.

•

Namere o načrtovanem (predvidenem) nasledstvu na kmetijah se po Bagozziju in
Yiju (1989, povzeto po M. Väre in drugih 2006) z dejanskim nasledstvom ne
ujemajo, če podatki o namerah, zaradi pomanjkljivih ali napačnih odgovorov, niso
ustrezni. To se zgodi, kadar izpraševanci ne želijo razkriti tega, kar načrtujejo, ali
če na vprašanja o namerah odgovorijo, čeprav v zvezi z nasledstvom še nimajo
jasno izoblikovanih načrtov.

Čeprav pri pristopu ex-post analiziramo vplive dejavnikov socialnogeografske strukture
kmetij na dogodke, ki so se v zvezi z nasledstvom na kmetiji dejansko zgodili, pa je
njegova pomanjkljivost v tem, da se podatki o dejavnikih, ki so vključeni v analizo,
nanašajo na stanje na začetku proučevanega obdobja.48 Ker so s tem na pretekla stanja
in značilnosti socialnogeografske strukture kmetij vezani tudi rezultati, namen analize pa
je razumevanje vzročno-posledičnih odnosov in ravnanja v zvezi s tem v prihodnje, sta
lahko njihova napovedna moč in aplikacija neustrezni, zlasti če je proučevano obdobje
dolgo. Problem je še, da se sčasoma značilnosti dejavnikov spreminjajo, zaradi česar se
lahko spremenijo tudi izidi dogodkov, povezani z nasledstvom na kmetijah. Ker v analizi
niso upoštevane spremembe značilnosti dejavnikov, lahko to pripelje do napačnih
rezultatov in sklepov o vplivih na nasledstvo.
O anketi Glauben in drugi (2002), Tietje (2003) ter Väre in drugi (2006) menijo, da ima po
mnenju strokovnjakov, različnih raziskovalnih področji (ekonomije, psihologije itd.), pri
proučevanju nasledstva na kmetijah, kljub pomanjkljivostim pristopa ex-ante, na katerem
temelji analiza podatkov, pridobljenih z anketiranjem, številne prednosti pred
podatkovnimi viri statističnih in drugih državnih služb. Po njihovem lahko namreč z njo

48

Tako vključimo v analizo vse kmetije, ne glede na izide v zvezi z nasledstvom na kmetijah ob koncu proučevanega

obdobja.
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pridobimo številne podrobne informacije o različnih »notranjih« dejavnikih kmetije, za
katere predpostavljamo, da vplivajo na nasledstvo, in subjektivna mnenja izpraševancev o
teh vplivih ter podrobne informacije o predvidenih namerah in motivih za obnašanja ter
ravnanja posameznikov v zvezi z nasledstvom.
Glauben in drugi (2002) ter Tietje (2003) priporočajo, da je smiselno v empirično analizo
vključiti oba pristopa in podatke obeh podatkovnih virov. Na ta način lahko namreč vplive
socialnogeografskih dejavnikov kmetije na dejansko in načrtovano (predvideno)
nasledstvo med seboj primerjamo. Z ugotavljanjem razlik v vplivih teh dejavnikov med
namero gospodarja in njegovim obnašanjem glede predaje kmetije nasledniku oziroma
ravnanjem v zvezi z namero in njeno dejansko uresničitvijo pa lahko podobno kot M. Väre
in drugi (2006) proučimo tehtnost in (ne)pristranskost rezultatov oziroma napovedi.
3.3.2 ODVISNE SPREMENLJIVKE ZA ANALIZO DEJANSKEGA NASLEDSTVA NA
HRIBOVSKIH KMETIJAH V SLOVENIJI
3.3.2.1 Značilnosti odvisnih spremenljivk v opisanih empiričnih raziskavah o
dejanskem nasledstvu

Izide odvisnih spremenljivk Yi v posameznih empiričnih raziskavah o dejanskem
nasledstvu na kmetijah – o dejanskem stanju in odločitvah glede nasleditve, o dejanskem
prenehanju gospodarjenja na kmetijah in njihovem opuščanju ali obdržanju, o dejanskem
času predaje kmetije nasledniku – smo komentirali že pri njihovi predstavitvi v prejšnjem
podpoglavju, zato tukaj navajamo le ugotovitve, ki so značilne za vse raziskave.
Odvisna spremenljivka Yi najbolj natančno opiše dejansko stanje in odločitve o
nasleditvah, če poleg izidov o nasleditvah na kmetijah, ki so se obdržale v proučevanem
obdobju, vključuje tudi izid glede opustitve kmetovanja, vendar med predstavljenimi
empiričnimi raziskavami ta pogoj izpolnjujeta le odvisni spremenljivki Yi v raziskavah
Pietole, Minne Väre in Lansika (2003) ter Stiglbauerja in Weissa (2000). Odvisne
spremenljivke Yi v empiričnih raziskavah o d ejanskem prenehanju gospodarjenja na
kmetijah in njihovem opuščanju ali obdržanju sicer vključujejo izide o tem, vendar pa za
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kmetije, ki so se obdržale oziroma niso bile opuščene, ni podatkov, ali je v proučevanem
obdobju prišlo tudi do njihove predaje naslednikom. V vseh empiričnih raziskavah – v
raziskavah o dejanski nasleditvi in tudi v raziskavah o dejanskem prenehanju
gospodarjenja na kmetijah ter njihovem opuščanju ali obdržanju – pa za odvisne
spremenljivke Yi pri izidu, da do nasleditve na kmetiji v proučevanem obdobju ni prišlo in
je bil prenos kmetije na naslednika odložen oziroma gospodar v proučevanem obdobju ni
prenehal gospodariti na kmetiji ali pa se je kmetija v tem obdobju obdržala oziroma ni bila
opuščena, ni pojasnjeno, kakšne so predvidene namere posameznikov v zvezi z
nasleditvijo na kmetijah v prihodnje. Tako imajo glede dejanske nasleditve v proučevanem
obdobju enak izid kmetije, na katerih bo v prihodnje prišlo do nasleditve, in kmetije, ki
bodo opuščene.
3.3.2.2 Izbor podatkovnih virov za analizo

Osnovna ideja je bila, da določimo izide odvisnih spremenljivk Yi za analizo dejanskega
nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji na podlagi podatkov zadnjih dveh
zaporednih popisov, in sicer Popisa prebivalstva, gospodinjstev in kmečkih gospodarstev
v letu 1991 ter Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000, pri čemer je bil pogoj
identifikacija posamezne kmetije, saj je le tako mogoče na kmetiji ugotavljati strukturne
spremembe in njen obstoj med enim in drugim popisom.
Ker so bili v popisu leta 1991 nosilci kmetij identificirani na podlagi EMŠA, ki v popisu leta
2000 ni bil ključni podatek, identifikacija kmetije pa prek naslova, na katerem je kmetija, in
imena ter priimka nosilca kmetije ni bila mogoča, saj je bil to manjkajoči podatek v popisu
leta 1991, pogoj ni bil izpolnjen, zato izvedba analize dejanskega nasledstva na
hribovskih kmetijah v Sloveniji ni bila mogoča. Pomembno oviro pri uresničevanju ideje
sta pomenili tudi različni definiciji kmetije v omenjenih popisih. V primerjavi s popisom leta
1991 so bile v popis kmetijstva leta 2000 vključene le kmetije, ki so ustrezale velikostnim
merilom Evropske unije, – t. i. evropsko primerljive kmetije – EPK (Popis kmetijskih
gospodarstev ... 2002). Preostale kmetije iz popisa leta 1991, ki v popis kmetijstva leta
2000 niso bile vključene, so bile kmetije, ki po Kovačiču (1996) ne dosegajo mejnih
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vrednosti opredelilnih kriterijev – Kerbler (2002, 2003a, 2003b) jih je poimenoval
podstandardne kmetije oziroma NE-EPK –, in kmetije, ki so po kriterijih Evropske unije
sicer sodile med EPK, vendar je bilo v popisu kmetijstva leta 2000 evidentirano, da iz
različnih razlogov ne obstajajo več. Če bi analizo dejanskega nasledstva na hribovskih
kmetijah lahko izvedli, bi morali vanjo vključiti le kmetije, ki bi jih na podlagi popisa leta
1991 opredelili kot EPK, ne glede na to, ali so leta 2000 še obstajale ali ne. Med EPK, ki
so leta 2000 še obstajale, pa bi ugotavljali dejansko nasledstvo na njih.
Čeprav bi se proučevano obdobje skrajšalo in bi bila zaradi tega relevantnost rezultatov
vprašljiva, smo kot alternativo osnovni ideji poskušali za analizo dejanskega nasledstva
na hribovskih kmetijah v Sloveniji podatke Popisa prebivalstva, gospodinjstev in kmečkih
gospodarstev v letu 1991 nadomestiti s podatki Vzorčnega popisa osnovnih zmogljivosti
kmetij, ki je bil izveden v Sloveniji v letu 1997, in podatki Raziskovanja strukture kmetijskih
gospodarstev leta 2003. V prvem primeru identifikacija posameznih kmetij v Popisu
kmetijskih gospodarstev leta 2000 in sledenje spremembam na njih zaradi metodološko-tehničnih razlik ni bi bila mogoča, v drugem primeru pa je Odbor za varstvo podatkov pri
Statističnem uradu RS (SURS) 26. 10. 2004 odločil, da nam podatkov za posamezne
kmetije SURS ne more posredovati, saj podatkov ne bi mogli zaščititi na način, ki bi
onemogočal povezavo z nezaščitenimi podatki za posamezne kmetije v Popisu kmetijskih
gospodarstev leta 2000, ki so nam jih pred tem že posredovali za analizo nasledstva na
hribovskih kmetijah v Sloveniji. Ker nam je isti urad pripravil tudi vzorec kmetij za
anketiranje in nam v ta namen posredoval naslovnike kmetij, bi nam kombinacija
podatkov vseh treh podatkovnih virov omogočala vpogled v individualne podatke
posameznih kmetij, s tem pa bila kršena pravica do varstva osebnih podatkov.
Čeprav analize dejanskega nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji zaradi vzrokov,
ki smo jih navedli, nismo mogli izvesti, pa smo v nadaljevanju kljub vsemu opisali
postopke za določitev odvisnih spremenljivk Yi za analizo dejanskega nasledstva in naše
namere v zvezi s tem, pri čemer bi uporabili kot podatkovna vira Popisa prebivalstva,
gospodinjstev in kmečkih gospodarstev v letu 1991 in Popis kmetijskih gospodarstev leta
2000.
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3.3.2.3 Določitev odvisnih spremenljivk za analizo
Stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji

Dejanska stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah smo nameravali
ugotavljati na podlagi sprememb starosti gospodarja na posamezni kmetiji med obema
popisoma, dodatno pa še na podlagi spremembe imena in priimka gospodarja. Opustitev
kmetije smo želeli preveriti na podlagi njene evidence, in sicer bi kmetijo, ki bi bila v prvem
popisu evidentirana, v drugem pa ne, opredelili kot opuščeno. Enak izid bi pripisali tudi
kmetijam, ki bi sicer v drugem popisu bile evidentirane, vendar pa se na njih s
kmetovanjem ne bi več ukvarjali. Na ta način bi za kmetije opredelili tri izide odvisne
spremenljivke Yi :
Yi = 0 na kmetiji do nasleditve ni prišlo;
Yi = 1 na kmetiji je do nasleditve prišlo;
Yi = 2 kmetija je bila opuščena ali pa so na njej opustili kmetijsko

proizvodnjo.
Pri tem bi pri izidu Yi = 1 na podlagi podatkov drugega popisa o proizvodnji na kmetiji še
dodatno preverili, ali se na kmetiji kljub nasleditvi še vedno ukvarjajo s kmetovanjem. Če
bi ugotovili, da je naslednik kmetijsko proizvodnjo opustil, bi kmetiji pripisali izid Yi = 2 . Za
razliko od izidov odvisne spremenljivke Yi v empirični raziskavi Stiglbauerja in Weissa
(2000), ki je osredotočena na nasleditev v okviru družine (angl. intra-family succession), bi
izid Yi = 1 vključeval vse nasleditve na kmetijah, ne glede na to, ali bi bil naslednik
gospodarjev potomec ali ne. S tem bi poskušali pojasniti, da ni pomembnih razlik v vplivih
dejavnikov socialnogeografske strukture kmetije na nasleditev na kmetiji, pri kateri je
naslednik gospodarjev potomec, in nasleditev, pri kateri naslednik to ni. Sklepamo lahko
tudi, da bi bila glede na uporabljeni način ugotavljanja nasleditve na kmetiji otežkočena
natančnejša identifikacija naslednika, pri nasleditvi, pri kateri naslednik ne bi bil
gospodarjev potomec, pa bi bilo treba še dodatno ugotoviti vzroke za to, saj bi lahko
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obstajali povsem objektivni razlogi za takšno obliko nasleditve (npr. če gospodar nima
potomcev), medtem ko dejavniki socialnogeografske strukture kmetije na to ne bi imeli
nobenega vpliva.
Ker smo želeli, da bi bili rezultati o vplivih socialnogeografske strukture kmetije na
odločitve in stanja glede nasleditve na kmetiji čim natančnejši, in ker imajo isti izid Yi = 0
kmetije, na katerih bo v prihodnje prišlo do nasleditve, in kmetije, na katerih do nasleditve
ne bo prišlo in bodo opuščene, smo nameravali opraviti dve dodatni analizi.
•

Iz analize bi izključili kmetije z izidom Yi = 0 , odvisno spremenljivko Yi pa
opredelili z izidoma:
Yi = 0 kmetija je bila opuščena ali pa so na njej opustili kmetijsko

proizvodnjo;
Yi = 1 na kmetiji je prišlo do nasleditve.

•

Na kmetijah, opredeljenih z izidom Yi = 0 , bi z anketiranjem ugotavljali, kakšne so
predvidene namere posameznikov v zvezi z nasleditvijo na kmetijah v prihodnje. Z
združitvijo pristopov ex-post in ex-ante bi tako za kmetije opredelili dva izida
odvisne spremenljivke Yi :
Yi = 0 kmetija je bila v proučevanem obdobju opuščena ali pa so na njej

opustili kmetijsko proizvodnjo oziroma predvideno je, da bo
opuščena v prihodnje ali da bodo na njej opustili kmetijsko
proizvodnjo;
Yi = 1 na kmetiji je v proučevanem obdobju prišlo do nasleditve oziroma

predvideno je, da bo do nasleditve kmetije prišlo v prihodnje.
Pri tem bi veljali za kmetije z izidom Yi = 1 pri obeh dodatnih analizah enaki pogoji kot pri
prvi analizi.
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Pri vseh treh analizah bi za pojasnjevalne spremenljivke uporabili ali isti vir podatkov, to je
Popisa prebivalstva, gospodinjstev in kmečkih gospodarstev v letu 1991, ali pa Popisa
prebivalstva, gospodinjstev in kmečkih gospodarstev v letu 1991 za kmetije, ki bi bile ob
koncu proučevanega obdobja opuščene ali pa bi na njih opustili kmetijsko proizvodnjo,
oziroma podatke Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000 za vse preostale kmetije.
Časovna opredelitev prenosa hribovskih kmetijah na naslednike

Dejanskega časa predaje kmetije nasledniku na podlagi omenjenih popisov ne bi mogli
ugotavljati, saj na podlagi podatkov popisov ne bi bilo mogoče ugotoviti, kdaj je v
proučevanem (popisnem) obdobju gospodar kmetijo predal nasledniku oziroma koliko sta
bila takrat gospodar in naslednik stara. Ker Kimhi (1994) v svoji edini (znani) empirični
raziskavi, v kateri proučuje dejansko časovno opredelitev prenosa kmetije na naslednika,
ne pojasni, kako je to ugotavljal, se po njem nismo mogli zgledovati. V tem primeru, bi
morali zato na kmetijah, ki v proučevanem obdobju niso bile opuščene, manjkajoči
podatek dopolniti z anketiranjem. Na ta način bi raziskavo lahko izvedli, v analizo pa bi
vključili le kmetije, ki so se obdržale. Odvisno spremenljivko bi opredelili kot:
Yi = 0 do nasleditve v proučevanem obdobju ni prišlo;
*

Yi = Yi starost gospodarja (ali naslednika) ob predaji (ali

prevzemu) kmetije.
Pri temer bi iz enakih razlogov, ki smo jih opisali pri določitvi odvisne spremenljivke za
*

ugotavljanje dejanskega stanja in odločitev glede nasleditve na kmetijah, za izid Yi = Yi v
analizo vključil vse kmetije, na katerih bi do nasleditve prišlo, ne glede na to, ali bi bil
naslednik gospodarjev potomec ali ne.
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3.3.3 MODELI

DISKRETNE

IZBIRE

ZA

ANALIZO

NAČRTOVANEGA

(PREDVIDENEGA) NASLEDSTVA NA HRIBOVSKIH KMETIJAH V SLOVENIJI
3.3.3.1 Izbor podatkovnih virov za analizo

Osnovna ideja je bila, da bi v raziskavo, ki temelji na pristopu ex-ante, vključili
najažurnejše podatke, zato smo nameravali kot podatkovni vir uporabiti administrativni
register kmetijskih gospodarstev. Ker pa vodijo v registru samo podatke, ki so določeni v
103. členu Zakona o kmetijstvu (Ur. l. 54/2000) in med njimi ni podatkov o naslednikih na
kmetijah, smo poskušali izide odvisne spremenljivke Yi za analizo vplivov dejavnikov
socialnogeografske strukture kmetij na načrtovano (predvideno) nasledstvo na kmetijah
določiti na podlagi podatkov Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000. Popis namreč
vključuje podatke o naslednikih na kmetijah. S tem bi lahko v raziskavo zajeli vse
hribovske kmetije v alpskem in predalpskem svetu Slovenije, vključili pa bi tudi podatke
nekaterih dejavnikov socialnogeografske strukture, ki jih je z anketiranjem zaradi njihove
občutljivosti in pravice izpraševancev do varstva osebnih podatkov težko pridobiti (npr.
podatki o dohodkih), ali pa bi bila zaradi obsega informacij, ki so potrebne za njihovo
določitev, anketa preobsežna (npr. podatki o ekonomski velikosti kmetij). Podatke
dejavnikov socialnogeografske strukture, ki jih popis ne zajema, predvidevamo pa, da
vplivajo na nasledstvo na kmetiji (zlasti podatke, ki so vezani na subjektivna mnenje
izpraševancev), bi dopolnili z anketiranjem na izbranem vzorcu kmetij.
Čeprav bi v raziskavo vključili oba vira podatkov, ki bi se med seboj dopolnjevala, kar bi
predstavljajo nadgradnjo v primerjavi z drugimi empiričnimi raziskavami, pa ideje nismo
mogli uresničiti, saj podatkov popisa na individualni ravni, vključno z imeni in s priimki
nosilcev kmetij ter naslovi kmetij, ni mogoče pridobiti, brez tega pa podatkov popisa ni
mogoče dopolniti z anketiranjem. Zaradi tega smo nameravali vplive dejavnikov
socialnogeografske strukture kmetij na načrtovano (predvideno) nasledstvo na kmetijah
analizirati za vsak vir podatkov posebej, čeprav bi imela s tem oba modela določene
pomanjkljivosti – model, ki bi ga oblikovali na podlagi podatkov popisa, ne bi zajel
subjektivnih mnenj in nekaterih dejavnikov, za katere predvidevamo, da vplivajo na
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nasledstvo in jih popis ne vključuje, model, oblikovan na podlagi anketiranja, pa bi temeljil
le na dejavnikih, ki so povezani s subjektivnimi mnenji izpraševancev. Z anketiranjem pa
tudi ne bi bilo smiselno pridobivali podatkov, ki so že zajeti v popisu, hkrati pa (kot je bilo
že rečeno) vseh relevantnih podatkov, ki jih popis vsebuje, z anketiranjem ni mogoče
pridobiti oziroma je to zelo težko.
Nerešljiv problem se je pri raziskavi pojavil v zvezi s podatki o naslednikih, ki jih vključuje
Popis kmetijskih gospodarstev leta 2000 in na podlagi katerih smo nameravali za analizo
vplivov dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij na načrtovano (predvideno)
nasledstvo na kmetijah določiti izide odvisne spremenljivke Yi . V popisu so namreč kot
nasledniki opredeljene le osebe, ki živijo v gospodarjevem gospodinjstvu, kar pomeni, da
so kmetije, na katerih naslednik, ki je sicer določen, predviden ali pa celo že vodi kmetijo,
formalno pa je še ni prevzel, ne živi v istem gospodinjstvu kot gospodar, opredeljene kot
kmetije brez naslednika. Ker bi bili na podlagi definicije naslednika, ki je določena v
popisu, izidi odvisne spremenljivke Yi opredeljeni kot:
Yi = 0

v gospodarjevem gospodinjstvu ni osebe, ki je predvidena za naslednika in naj
bi za sedanjim gospodarjem prevzela in vodila kmetijo;

Yi = 1

v gospodarjevem gospodinjstvu je oseba, ki je predvidena za naslednika in naj
bi za sedanjim gospodarjem prevzela in vodila kmetijo.

Ker smo želeli analizirati vpliv dejavnikov socialnogeografske strukture na načrtovano
stanje in odločitve glede nasleditve na kmetijah, bi bili rezultati analize in s tem oblikovan
model napačni, saj bi izid Yi = 0 vključeval tudi kmetije z nasledniki, in sicer kmetije, na
katerih nasledniki ne živijo v gospodarjevem gospodinjstvu.
Modela verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji nismo oblikovali na
podlagi podatkov Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000. Ob problemu v zvezi z
analizo vplivov dejavnikov socialnogeografske strukture na načrtovano stanje in odločitve
glede nasleditve na kmetijah tudi zaradi tega, ker popis ne vključuje podatkov o
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predvidenih predajah kmetij naslednikom. Kot večina empiričnih raziskav, ki temelji na
pristopu ex-ante, smo vplive dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij na
načrtovano (predvideno) stanje in odločitve glede nasleditve na njih analizirali na podlagi
podatkov, pridobljenih z anketiranjem, saj lahko pri tem izide odvisne spremenljivke Yi
opredeli raziskovalec sam, na podlagi njenih lastnosti pa izbere tudi za analizo ustrezen
model diskretne izbire.
3.3.3.2 Določitev izidov odvisnih spremenljivk in izbor modelov diskretne izbire za
analizo
Stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji

V prejšnjem podpoglavju smo poleg opisov empiričnih raziskav o načrtovanih
(predvidenih) stanjih in odločitvah glede nasleditve na kmetijah in uporabljenih modelov
opozorili tudi na pomanjkljivosti izidov odvisnih spremenljivk Yi pri posameznih
raziskavah. V splošnem ugotavljamo, da:
•

je tudi, če raziskava ni osredotočena na nasleditev v okviru družine (angl. intra-

family succession), načrtovana nasleditev na kmetiji določena le z naslednikom, ki
je gospodarjev potomec;
•

so odvisne spremenljivke Yi opredeljene na podlagi gospodarjevih mnenj,
predvidevanj in načrtov ter ne vključujejo odločitev in pogledov predvidenih
naslednikov, zlasti njegovih namer glede nadaljnjega kmetovanja na kmetiji po
prevzemu.

Da bi presegli opisane pomanjkljivosti empiričnih raziskav, smo za analizo vplivov
dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na načrtovano
(predvideno) stanje in odločitve glede nasleditve na njih naslednika opredelili kot osebo, ki
bo za gospodarjem prevzela kmetijo in jo vodila, ni pa nujno, da je to gospodarjev
potomec in da živi v istem gospodinjstvu kot gospodar. Če namreč oseba, ki bo za
sedanjim gospodarjem prevzela kmetijo, namerava nadaljevati s kmetovanjem in s tem
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vplivati, da kmetija ne bo propadla, ni razlogov za to, da mora biti ta oseba gospodarjev
potomec oziroma da mora živeti v istem gospodinjstvu.
Izide odvisne spremenljivke Yi smo določili na podlagi naslednjih kriterijev:
•

ali je naslednik na kmetiji že natančno določen oziroma ali je nekdo za to že
predviden;

•

ali se je naslednik že sam odločil, da bo prevzel kmetijo oziroma ali se bo
naslednik zagotovo odločil, da bo prevzel kmetijo;

•

ali bo naslednik po prevzemu kmetije nadaljeval s kmetovanjem;

•

ali bodo na kmetiji zagotovo našli in določili naslednika, ki bo prevzel kmetijo in
tudi nadaljeval s kmetovanjem.

K a) Če naslednik na kmetiji še ni natančno določen, smo kriterij dopolnili z možnostjo, da
je nekdo za to že predviden, vendar predstavlja kriterij v obeh primerih gospodarjevo
mnenje neodvisno od tega, ali se je oseba, določena oziroma predvidena za naslednika,
že tudi sama odločila, da bo kmetijo prevzela.
K b) Kriterij, ki izraža naslednikovo odločitev glede prevzema kmetije, smo oblikovali za
kmetije, na katerih so po mnenjih gospodarjev nasledniki natančno določeni ali
predvideni. Za kmetije, na katerih nasledniki še niso sprejeli odločitve glede prevzema
kmetije, smo kriterij dopolnili z mnenjem gospodarjev, ki pomeni njihovo zagotovilo o tem,
ali se bo naslednik odločil, da bo prevzel kmetijo.
K c) Kriterij predstavlja naslednikove namere glede nadaljnjega kmetovanja po prevzemu
kmetije.
K d) Na kmetijah, na katerih nasledniki še niso natančno določeni in tudi nihče za to še ni
predviden, ter na kmetijah, na katerih so sicer osebe že določene ali predvidene za
naslednike, vendar pa po prevzemu ne nameravajo nadaljevati s kmetovanjem,
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predstavlja ta kriterij zagotovilo gospodarjev, da bodo našli in določili naslednika, ki bo
prevzel kmetijo in tudi nadaljeval s kmetovanjem.49
Na podlagi kriterijev so bile na način, kot je razvidno iz algoritma za določitev izidov
odvisne spremenljivke Yi (slika 3), kmetije najprej razvrščene v štiri skupine (A, B, C in
D). Izide odvisne spremenljivke Yi , ki izražajo načrtovano (predvideno) stanje in odločitve
glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji, smo določili z združitvijo skupin A, B,
C in D v para na podlagi sklepov o tem, ali bo glede na dogodke, ki so v zvezi z
nasleditvijo na kmetiji načrtovani (predvideni), kmetijo v prihodnje prevzel naslednik in se
bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem. Oba para odgovorov predstavljata izida
odvisne spremenljivke Yi :
Yi = 1

kmetijo bo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s
kmetovanjem – skupini A in C;

Yi = 0

na kmetiji ne bo prišlo do nasleditve oziroma kmetijo bo naslednik
prevzel, vendar se ne bo ukvarjal s kmetovanjem – skupini B in D.

Pri tem je natančnejša opredelitev izidov razvidna iz algoritma za določitev izidov odvisne
spremenljivke Yi .

49

»Dokler namreč obstaja motivacija gospodarja za iskanje naslednika in ohranitev posestne celovitosti ter socio-

proizvodne funkcije, kmetije ne moremo uvrstiti med nasledstveno nevitalne« (Kerbler 2006, 202). Zaradi velike želje
po ohranjanju kmetijske tradicije, lastnega dela in dela predhodnih generacij poskušajo gospodarji med sorodniki
poiskati najbolj zanesljive naslednike in tako se v praksi dogaja, da se nekateri, potem ko prevzamejo kmetijo,
preselijo in začnejo kmetovati, s čimer kmetije v celoti ohranjajo proizvodno in socialno funkcijo (Kovačič 1996). Za
kmetije, na katerih so gospodarji zagotovo prepričani, da ne bodo našli naslednikov, ki bodo kmetije prevzeli in na
njih tudi nadaljeval s kmetovanjem, sicer še vedno obstaja možnost, da jih bodo po smrti gospodarja podedovale
osebe, ki bodo na njih nadaljevale s kmetovanjem, vendar sklepamo, da je verjetnost, da bi se to zgodilo, zelo
majhna – kmetije so namreč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega menimo, da so
gospodarji, ki so glede nasleditve na kmetiji tako odgovorili, že izčrpali vse možnosti in izgubili vsako upanje.
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START

T1 ali T2

DA

K1

K3

DA

A

NE
NE

T3
NE

K2

DA

B

NE
LEGENDA KRITERIJEV ZA DOLOČITEV ODVISNE SPREMENLJIVKE Yi :
C

K4
DA
NE

Trditev gospodarja o določitvi oziroma predvidenosti naslednika na kmetiji:
T1 = Naslednik je že natančno določen.
T2 = Naslednik še ni natančno določen, vendar je nekdo za to že predviden.
T3 = Naslednik še ni natančno določen in nihče še ni predviden za to.
Trditve gospodarja o naslednikovih odločitvah oziroma določitvi naslednika na kmetiji v prihodnje:

D

K1 = Naslednik se je že sam odločil, da bo prevzel kmetijo.
K2 = Naslednik se bo zagotovo odločil, da bo prevzel kmetijo.
K3 = Po prevzemu kmetije bo naslednik nadaljeval s kmetovanjem.
K4 = Na kmetiji bodo zagotovo našli in določili naslednika, ki bo prevzel kmetijo in tudi nadaljeval s kmetovanjem.
A, B, C in D = skupine, v katere so razvrščene kmetije na podlagi stanj in odločitev glede nasleditve

Slika 3: Algoritem za določitev izidov odvisne spremenljivke Yi

Ker zavzema odvisna spremenljivka Yi dva izida, smo za izvedbo modela diskretne izbire
– torej oceno vplivov dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji
kot pojasnjevalnih spremenljivk na odvisno spremenljivko Yi – izbirali med dvema
metodološkima pristopoma: logističnim in probit modelom binarne izbire. Po Gujaratiju
(1995) je izbira odvisna predvsem od računalniške programske opreme, ki je raziskovalcu
na voljo za analizo. Ob predpostavki, da je vzorec proučevanja dovolj velik, se po
Maddalaju (1999) rezultati obeh metodoloških pristopov izvedbe modelov binarne izbire
tudi ne razlikujejo bistveno. Na podlagi teh ugotovitev smo se odločili za probit model
binarne izbire.
Da bi oblikovali še natančnejši model verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na
hribovskih kmetijah v Sloveniji, bi morali vplive dejavnikov socialnogeografske strukture
hribovskih kmetij v Sloveniji na načrtovano (predvideno) stanje in odločitve glede
nasleditve na njih analizirati le za kmetije, ki so bile po sistemu kriterijev za določitev
izidov odvisne spremenljivke Yi uvrščene v skupino A, in kmetije v skupini D. S tem bi iz
analize izločili kmetije, ki so bile razvrščene v skupino C, in kmetije, razvrščene v skupino
B. Za izločitev kmetij skupine C bi se odločili, ker na teh kmetijah v primerjavi s kmetijami
v skupini A ni zagotovila, da bodo njihovi gospodarji v prihodnje res našli in določili
naslednike, ki bodo kmetije prevzeli in tudi nadaljevali s kmetovanjem. Za izločitev kmetij
skupine B pa bi se odločili, ker menimo, da na kmetijah, kjer gospodar trdi, da je naslednik
že natančno določen oziroma je nekdo za to že predviden in se je ta oseba tudi že sama
odločila, da bo kmetijo za trenutnim gospodarjem prevzela, še obstaja možnost, da bodo
ti nasledniki po prevzemu kmetije kljub vsemu nadaljevali s kmetovanjem (kriterij je na
sliki 3 označen z oznako K3), obstaja pa tudi možnost, da bodo zaradi tega na kmetiji
poiskali drugo osebo, ki jo bodo določili za naslednika in bo po prevzemu s kmetovanjem
nadaljevala.
Odvisno spremenljivko Yi za probit model binarne izbire bi torej opredelili kot:
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Yi = 1

kmetijo bo prevzel naslednik, ki je že natančno določen ali predviden in
se je že sam odločil, da jo bo prevzel, po prevzemu kmetije pa namerava
nadaljevati s kmetovanjem – skupina A;

Yi = 0

na kmetiji naslednik še ni natančno določen in nihče še ni predviden za
to, gospodar pa meni, da zagotovo ne bodo našli in določili naslednika,
ki bo prevzel kmetijo in tudi nadaljeval s kmetovanjem – skupina D.

V doktorski disertaciji opisanega modela za ugotavljanje vplivov dejavnikov
socialnogeografske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na načrtovano (predvideno)
stanje in odločitve glede nasleditve na njih sicer nismo oblikovali, smo pa idejo uresničili
pri oblikovanju modela verjetnosti časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij v
Sloveniji na naslednike.
Časovna opredelitev prenosa hribovskih kmetijah v Sloveniji

Vpliv dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji kot
pojasnjevalnih spremenljivk na odvisno spremenljivko Yi , ki izraža predvideno časovno
opredelitev prenosa hribovske kmetije na naslednika (predvideni čas predaje hribovske
kmetije nasledniku), smo tako kot avtorji drugih empiričnih raziskav proučili s tobit
modelom. Za razliko od drugih raziskav smo časovno opredelitev prenosa kmetije
opredelili na dva načina:
•

s starostjo gospodarja, ko bo kmetijo predal nasledniku in

•

s starostjo naslednika, ko bo kmetijo prevzel.

Menimo namreč, da je čas do trenutka, ko bo gospodar predal kmetijo nasledniku, preveč
relativna časovna določitev.50 Izid odvisne spremenljivke Yi , ki smo ga omejili, je za oba
modela enak, in sicer:

50

Kot pojasnilo navajamo primer: tako gospodar, ki je star 45 let, kakor gospodar, ki je star 80 let, načrtujeta, da

bosta kmetiji predala naslednikoma v petih letih. Čas do trenutka, ko bosta kmetijo predala nasledniku, bi bil torej pri
obeh kmetijah enak (5 let) in kot tak vključen v analizo kot izid odvisne spremenljivke Yi , čeprav se lahko zgodi, da

98

Yi = 0 na kmetiji še ni natančno določen naslednik in nihče še ni predviden za to,

gospodar pa meni, da zagotovo ne bodo našli in določili naslednika, ki bo prevzel
kmetijo in tudi nadaljeval s kmetovanjem.
Izida odvisne spremenljivke Yi , ki zavzema v modelih zvezne vrednosti, pa smo opredelili
kot:
*

Yi 1 = Yi 1 starost gospodarja, ko bo predal kmetijo nasledniku;
*

Yi 2 = Yi 2 starost naslednika, ko bo kmetijo prevzel.

Povezanost dejavnikov socialnogeografske strukture na hribovskih kmetijah v Sloveniji s
starostjo naslednika pri prevzemu kmetije smo v nasprotju z modelom verjetnosti stanj in
odločitev glede nasleditve na teh kmetijah analizirali le za kmetije, ki so bile po sistemu
kriterijev za določitev izidov odvisne spremenljivke Yi uvrščene v skupini A in D. Želeli
*

*

smo si namreč čim bolj natančen model. Izida Yi 1 = Yi 1 in Yi 2 = Yi 2 smo pripisali
kmetijam, ki so bile uvrščene v skupino A51, izid Yi = 0 pa kmetijam, ki so bile uvrščene v
skupino D. Kot metodološki pristop za izvedbo modela smo izbrali tobit model.

3.4

SKLEP

V prvem delu poglavja so na podlagi strokovne literature s področja statistike in
ekonometrije zelo sistematično in podrobno opisani modeli diskretne izbire, ki so posebna

so zaradi starosti gospodarjev in njunih odnosov z naslednikoma ter drugih razlogov, ki so navedeni v teoretičnem
delu disertacije, socialnogeografska struktura kmetij in perspektive za nadaljnji razvoj bistveno drugačni. V takšnih
primerih bi bili rezultati analize in s tem tudi model časovne opredelitve prenosa kmetije nasledniku napačni.
51

Gospodarji na kmetijah, ki so bile uvrščene v skupino C, po večini tudi niso določili, kdaj bodo kmetije predali

naslednikom, kar je razumljivo, saj naslednikov še nimajo določenih oziroma predvidenih.

99

oblika regresijskih metod, imenovanih tudi verjetnostni modeli, saj omogočajo
napovedovanje verjetnosti odziva oziroma izbire. Na področju agrarne ekonomije jih je v
Sloveniji v raziskavo vključil Juvančič (2002), na področju socialne geografije pa pri nas
še niso bili uporabljeni. Med različnimi vrstami teh modelov smo se podrobneje posvetili
opisu modelov binarne izbire in modelov z omejeno odvisno spremenljivko, torej
metodam, ki smo jih uporabili pri oblikovanju empiričnega modela (verjetnosti) nasledstva
na hribovskih kmetijah v Sloveniji.

Pregled empiričnih raziskav, ki se ukvarjajo z analizo vplivov dejavnikov strukture kmetij
na nasledstvo na kmetijah, kaže, da je bilo teh v svetu malo opravljenih. Večina jih je
nastala v zadnjih desetih letih, avtorji pa so predvsem agrarni ekonomisti. Raziskave
temeljijo na dveh pristopih: pristopu ex-ante in pristop ex-post. Pri prvem pristopu gre za
raziskave o načrtovanih (predvidenih) stanjih in odločitvah glede nasleditve na kmetijah,
pri drugem pa za raziskave o dejanskih stanjih in odločitvah glede nasleditve na kmetijah.
Kot smo ugotovili, so raziskovalci »notranje« in »zunanje« dejavnike strukture kmetij, za
katere so predpostavili, da vplivajo na nasledstvo na njih, identificirali z različnimi oblikami
modelov diskretne izbire, odvisne spremenljivke teh modelov pa so opredelili na podlagi
različnih kriterijev.
Osnovni namen naše raziskave je bil proučiti dejansko nasledstvo na hribovskih kmetijah
v Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov zadnjih dveh zaporednih popisov, vendar pa
zaradi nezdružljivosti podatkovnih virov za potrebe raziskave tega ni bilo mogoče izvesti.
Ker Popis kmetijskih gospodarstev leta 2000 vključuje podatke o naslednikih, ki niso bili
sprejemljivi za kriterije raziskave, ne pa podatkov o predvidenih predajah kmetij
naslednikom, tega podatkovnega vira za analizo vplivov dejavnikov socialnogeografske
strukture kmetij na načrtovano (predvideno) nasledstvo na kmetijah nismo mogli uporabili.
Kot večina empiričnih raziskav, ki temeljo na pristopu ex-ante, smo vplive dejavnikov
socialnogeografske strukture hribovskih kmetij na načrtovano (predvideno) nasledstvo na
kmetijah analizirali na podlagi podatkov pridobljenih z anketiranjem. Za empirično analizo
načrtovanih (predvidenih) stanj in odločitev glede nasleditve smo izbrali probit model
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binarne izbire, za časovno opredelitev prenosa hribovske kmetije na naslednika pa tobit
model.
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4 EMPIRIČNA ANALIZA52

V poglavju smo poskušali odgovoriti na naslednji vprašanji:
•

Kako vplivajo dejavniki socialnogeografske strukture hribovskih kmetij na stanja in
odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter na časovno
opredelitev predaje kmetije nasledniku?

•

Kakšna je uporabna vrednost postavljenega modela verjetnosti nasledstva na
hribovskih kmetijah v Sloveniji?

4.1

CILJNA SKUPINA, VZOREC, ANKETNI VPRAŠALNIK IN POJASNJEVALNE
SPREMENLJIVKE

4.1.1 CILJNA SKUPINA

Da bi bila socialnogeografska struktura posameznih hribovskih kmetij med seboj čim bolj
primerljiva, smo za potrebe raziskave oblikovali homogeno ciljno skupino hribovskih
kmetij, ki smo jih izbrali na podlagi naslednjih kriterijev:
a) kmetija se nahaja v alpski ali predalpski Sloveniji;
b) glavna proizvodna usmeritev na kmetiji je živinoreja;
c) starost gospodarja na kmetiji je 45 let ali več.
K a)
Kriterij določa, da so na hribovskih kmetijah v alpski in predalpski Sloveniji zaradi
podobnih naravnogeografskih razmer podobni pogoji za kmetovanje in za življenje v
primerjavi z drugimi pokrajinskimi enotami v Sloveniji. Osnovna ideja je bila, da območje

52

Če ni navedeno drugače, je v tem poglavju vir slik in preglednic anketiranje, ki smo ga pri vzorcu hribovskih kmetij

izvedli leta 2005.
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alpskih in predalpskih pokrajin za raziskavo določili s pomočjo združitve obstoječih
pokrajinskih členitev Slovenije določili, s čimer bi se izognili slabostim in pomanjkljivostim
posameznih regionalizacij, če bi se odločili za eno. Meje proučevanega območja bi
potekale po skrajnih mejah, ki v členitvah Slovenije (še) določajo obseg alpskih in
predalpskih pokrajin. Pri uresničitvi te namere pa so se pojavili nekateri metodološki
problemi: pri posameznih pokrajinskih členitvah se izhodišča za določanje mej med
pokrajinami med seboj razlikujejo, različna so tudi poimenovanja pokrajin, členitev
Slovenije, ki so jo leta 1998 izvedli sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika, pa
predalpske Slovenije niti ne izpostavlja kot posebne pokrajinske enote. Zaradi tega smo
se odločili, da uporabimo pri razmejitvi proučevanega območja le eno pokrajinsko
členitev, in sicer smo območje hribovskih kmetij v alpskih in predalpskih pokrajinah
Slovenije določili na podlagi Ilešičeve naravnogeografske regionalizacije iz leta 1974
(slika 4).
K b)
Kriterij omogoča, da lahko med seboj primerjamo dejavnike posestne strukture, zlasti pa
dejavnike proizvodne oziroma ekonomske strukture proučevanih kmetij, za katere
sklepamo, da pomembno vplivajo na nasledstvo na kmetijah. Poleg tega je po Natku
(1983) na hribovskih kmetijah živinoreja ob gozdarstvu najpomembnejša gospodarska
panoga kmetijstva.
K c)
Tako kot Fasterding (1989, 1995 in 1999), Wilstacke (1990), Glauben in drugi (2002),
Tietje (2003) ter Tietje in drugi (2004) smo spodnjo starostno mejo za gospodarje kmetij,
ki smo jih vključili v raziskavo, postavili pri 45 letih. Pri tej starosti namreč pričnejo
vprašanja glede nasledstva na kmetiji že prihajati vedno bolj v ospredje gospodarjevih
načrtov, sklepamo pa lahko tudi, da če so predvideni nasledniki gospodarjevi potomci, jih
je že precej starih toliko, da se do načrtov in predvidevanj gospodarjev v zvezi z
nasledstvom na kmetiji lahko opredelijo sami in glede tega sprejemajo odločitve. V starejši
raziskavi Potter in Lobley (1992) menita, da mlajši gospodarji večinoma pričakujejo, da bo
na njihovih kmetijah v prihodnosti prišlo do nasleditve, ne glede na to, ali za to že
103

obstajajo realne osnove, medtem ko v raziskavi iz leta 1996 ugotavljata, da je večina
gospodarjev, ki so bili mlajši od 45 let, menila, da je o nasledstvu na kmetijah in načrtih v
zvezi s tem še prezgodaj govoriti.
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Slika 4: Naselja s hribovskimi kmetijami v Sloveniji leta 2005 ter območje alpskega in predalpskega sveta Slovenije

4.1.2 DOLOČITEV VZORCA

Število hribovskih kmetij, ki sodijo po opredeljenih kriterijih v proučevano območje, in
naselja, v katerih so te kmetije, smo določili na podlagi ažurnih podatkov Statističnega
registra kmetijskih gospodarstev v Sloveniji.53 Na podlagi tega smo določili vzorec za
anketiranje.
Po Ilešičevi pokrajinski členitvi so hribovske kmetije alpskih in predalpskih pokrajin v 920
naseljih.54 Ker meja proučevanega območja povsod ne poteka po mejah naselij, smo pri
mejnih naseljih v raziskavo vključili tista naselja, pri katerih sega na območje alpskih ali
predalpskih pokrajin večina njihovega ozemlja.55 Po podatkih statističnega registra je bilo
tako v naseljih, ki ležijo v proučevanem območju, skupno 10271 hribovskih kmetij, kar je
70,03 % vseh hribovskih kmetij v Sloveniji glede na podatke Popisa kmetijskih
gospodarstev leta 2000.
Za določitev ciljne skupine smo na podlagi drugega kriterija uporabili podatke o razvrstitvi
kmetij glede na tip kmetijske pridelave, in sicer po tipologiji, ki je opredeljena v Popisu
kmetijskih gospodarstev leta 2000. Med devetimi tipi so trije, ki določajo izključno
živinorejsko proizvodnjo: kmetije, ki se ukvarjajo z rejo pašne živine, kmetije, ki se
ukvarjajo z mešano živinorejo, in kmetije, ki se ukvarjajo s prašičerejo in perutninarstvom.
V Sloveniji se je po podatkih popisa iz leta 2000 s prvima dvema tipoma ukvarjalo 80,4 %
hribovskih kmetij, s tretjim tipom pa 0,39 %. Ker sta prašičereja in perutninarstvo precej
specifični obliki živinoreje, naš namen pa je bil, da je ciljna skupina čim bolj homogena,
smo ciljno skupino določili le na podlagi prvih dveh tipov. Tako so po prvem in drugem
kriteriju v alpskih in predalpskih pokrajinah Slovenije hribovske kmetije v 905 naseljih.
Skupno je bilo v njih 9145 kmetij.

53

54

Podatke je posredoval SURS leta 2005, v nadaljevanju uporabljamo za ta vir okrajšavo: SURS 2005.
Med naselja s hribovskimi kmetijami so bila všteta vsa naselja, v katerih je vsaj ena kmetija opredeljena kot

hribovska.
55

V vseh mejnih naseljih, ki smo jih vključili v proučevano območje, so kot hribovske opredeljene vse kmetije.
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Na podlagi tretjega kriterija smo izločili še 17 naselij in 2167 hribovskih kmetij, tako da je
bilo po vseh treh kriterijih na proučevanem območju v 888 naseljih 6978 hribovskih kmetij,
na katerih so se ukvarjali z živinorejo, gospodarji pa so bili stari vsaj 45 let. Ker za
nekatere kmetije podatkov o starosti gospodarja ni bilo, smo pri pripravi vzorca razpolagali
s 6801 hribovsko kmetijo v 888 naseljih oziroma 78 občinah56 alpske in predalpske
Slovenije (slika 5).
100
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Delež

60
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0
1. kriterij

1. in 2. kriterij

Kmetije

1., 2. in 3. kriterij
(ciljna skupina)

Anketirane kmetije

Naselja

Slika 5: Delež kmetij in naselij po izbranih kriterijih ter delež anketiranih kmetij in delež naselij, v katerih so
anketirane kmetije (število kmetij oziroma naselij po prvem kriteriju = 100 %).
(Vir: SURS 2005, anketiranje 2005)

Ker smo želeli, da bi bil vzorec čim bolj reprezentativen, smo hoteli pridobiti podatke za
vsaj 10 % hribovskih kmetij, ki smo jih opredelili kot ciljno skupino. Na podlagi ugotovitev,

56

Gre za stanje pred ustanovitvijo novih občin leta 2006.
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da je bila pri raziskovanju nasledstva na kmetijah pri anketiranju po pošti vrnjena približno
tretjina anketnih vprašalnikov (preglednica 3), smo izbrali 3000 hribovskih kmetij (slika 5),
pri čemer bi potencialna tretjina vrnjenih vprašalnikov pomenila 14,7 % vseh kmetij,
izbranih na podlagi kriterijev.
Preglednica 3: Rezultati anketiranj po pošti pri raziskavah o nasledstvu na kmetijah
Število kmetij, vključenih v

Število in delež vrnjenih

anketiranje

anketnih vprašalnikov

Kimhi in Lopez (1999)

1600

469 (29,3 %)

Tietje (2004); Glauben, Tietje,

1198

348 (29 %)

Raziskava (avtor)

Weiss (2004)

Izbor smo opravili tako, da smo v anketiranje vključili hribovske kmetije v vseh 888
naseljih. Če je bila v naselju le ena kmetija in če sta bili kmetiji dve oziroma so bile tri, smo
izbrali vse kmetije, v naseljih s štirimi kmetijami ali več, pa smo kmetije izbrali naključno
na proporcionalni način, vendar tako, da je bila v vsakem od teh naselij izbrana vsaj
tretjina kmetij.
4.1.3 VSEBINA VPRAŠALNIKA

Pri oblikovanju anketnega vprašalnika smo izhajali iz dveh izhodišč:
a) Za empirično analizo smo želeli pridobiti podatke o nasledstvu na hribovskih
kmetijah

in

dejavnikih

njihove

socialnogeografske

strukture,

za

katere

predvidevamo, da vplivajo na nasledstvo.
b) Ker smo želeli prenesti rezultate empirične analize na Popis kmetijskih
gospodarstev leta 2000 in ugotoviti, kakšna so bila v času popisa stanja glede
nasleditve na vseh hribovskih kmetijah v alpskem in predalpskem svetu Slovenije in
kdaj so gospodarji kmetije nameravali predati naslednikom, smo podatke za
empirično analizo pripravili na enak način, kot so pripravljeni v popisu.
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Na podlagi prvega izhodišča bi na ta način pridobili podrobne kvantitativne in kvalitativne
podatke o različnih »notranjih« socialnogeografskih dejavnikih kmetije, za katere
predpostavljamo, da vplivajo na nasledstvo, med drugim tudi tiste, ki jih popis ni zajel ali
pa v popisu niso v takšni obliki, da bi ustrezali potrebam raziskave, ter podrobne
informacije o predvidenih namerah in motivih za obnašanja ter ravnanja posameznikov v
zvezi z nasledstvom. Da bi podatke uskladili s popisom, bi jih morali po drugi strani
pridobiti v obliki, kot so v popisu, tudi če zaradi tega dejavnikov socialnogeografske
strukture, za katere predpostavljamo, da vplivajo na nasledstvo, ne bi bili opredeljeni
dovolj natančno. Za določitev nekaterih podatkov, ki so v popisu, bi morali z anketiranjem
pridobiti številne informacije in bi jih morali zato, da bi dobili ustrezen podatek, združiti na
način, ki je določen v popisu. Da bi podatke anketiranja čim bolj uskladili s popisom in se
izognili pomanjkljivostim, bi torej morali pripraviti zelo dolg in zapleten vprašalnik, kar pa bi
lahko odvrnilo izpraševance od izpolnjevanja. Popolna uskladitev obeh izhodišč zato ni
bila mogoča. Zato smo se pri pripravi vprašalnika osredotočili na prvo izhodišče, vanj pa
smo vključili tudi vprašanja, na podlagi katerih smo nameravali pridobiti podatke v takšnih
oblikah, da bi se ujemali s podatki popisa. Za potrebe prenosa rezultatov empirične
analize na popis smo nameravali le na podlagi teh podatkov posebej oblikovati nekoliko
prilagojen model verjetnosti nasledstva.
Poleg obeh izhodišč smo pri pripravi vsebine in vrste ter oblik vprašanj upoštevali tudi
rezultate testiranja vprašalnika, ki smo ga opravili pri desetih naključno izbranih hribovskih
kmetijah. Končna oblika anketnega vprašalnika je prikazana v prilogi 7. Kot je razvidno iz
anketnega vprašalnika, smo podatke o socialnogeografski strukturi kmetij pridobili na
podlagi trinajstih podatkovnih sklopov, in sicer:
•

podatki o legi kmetije, na podlagi katerih smo opredelili dejavnike, ki so povezani s
poselitveno strukturo kmetije;

•

podatki o družinskih članih, podatki o gospodarju, podatki o nasledstvu in podatki
o nasledniku ter podatki o delovni sili in opravljenem delu na kmetiji, na podlagi
katerih smo opredelili dejavnike demogeografske strukture kmetije;

•

podatki o velikosti kmetije oziroma zemljiških kategorij, na podlagi katerih smo
opredelili dejavnike posestne strukture kmetije;
109

•

podatki o kmetijski proizvodnji, podatki o gozdarstvu, podatki o dopolnilnih
dejavnostih57 in podatki o prihodkih, na podlagi katerih smo opredelili dejavnike
ekonomske strukture kmetije;

•

podatki o tehnični opremljenosti, na podlagi katerih smo opredelili dejavnike
tehnične strukture kmetije;

•

podatki o razvojnih usmeritvah, na podlagi katerih smo opredelili dejavnike
razvojne strukture kmetije.

Podatkovne sklope smo v vprašalniku razvrstili glede na občutljivost vprašanj:
•

na začetku so vprašanja, ki se navezujejo na dejavnike demogeografske strukture
in vprašanja, povezana s stanji glede nasleditve na kmetiji in časovne opredelitve
predaje kmetije nasledniku:

•

podatkovne sklope, ki so občutljivejši in so vezani na pridobitev podatkov za
opredelitev dejavnikov ekonomske strukture kmetije, smo uvrstili na sredino
oziroma v drugo polovico vprašalnika;

•

vprašalnik zaključujejo vprašanja o tehnični opremljenosti in razvojnih usmeritvah
kmetije.

Vprašanja smo poskušali oblikovati tako, da bi bila čim razumljivejša in da bi lahko
izpraševanci brez pomislekov odgovorili tudi na najobčutljivejša. Pridobiti smo namreč
želeli čim več uporabnih podatkov, obenem pa smo pazili, da ne bi bil vprašalnik že na
prvi pogled predolg oziroma da vprašanja ne bi zahtevala dolgih in zapletenih odgovorov,
zaradi česar bi izpolnjevanje zahtevalo preveč časa. Vse to bi namreč lahko vplivalo na
kvaliteto pridobljenih podatkov in število vrnjenih anketnih vprašalnikov, torej na
reprezentativnost vzorca. Zaradi tega smo na podlagi rezultatov testiranja anketnega
vprašalnika nekatera vprašanja, ki smo jih najprej nameravali vanj vključiti, izpustili, druga
pa nekoliko prilagodili oziroma poenostavili in obrazložili s primeri. Večina vprašanj je

57

Podatke o dopolnilnih dejavnostih smo sicer pridobili v sklopu podatkov o ekonomski strukturi kmetije, vendar smo

jih v modelu verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah opredelili kot del dejavnikov, ki kažejo razvojno-inovativno
strukturo kmetije.
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zaprtega tipa, z vnaprej ponujenimi odgovori, pri čemer smo se izogibali nevtralnih
odgovorov, kot je npr. »ne vem«, saj smo želeli, da se izpraševanci opredelijo, tudi če
niso dokončno prepričani glede tega, o čemer smo jih spraševali, oziroma to, o čemer
smo jih spraševali, še ni povsem gotovo. S svojo opredelitvijo namreč nakažejo, kakšne
so določene usmeritve na kmetijah in o čem ter na kakšen način razmišljajo.
Kot smo že pojasnili v poglavju o metodah, kjer smo opredelili odvisne spremenljivke
modelov diskretne izbire, obravnavamo v raziskavi kmetijo z vsemi osebami, ki na njej
živijo, tudi če te osebe niso člani gospodarjevega gospodinjstva. V vprašalniku so nas
zato pri vprašanjih, povezanih z družinskimi člani, obsegom opravljenega dela na kmetiji
in prihodkih na kmetiji zanimale informacije za vse osebe na kmetij. Da bi lahko te
podatke prenesli na podatke popisa, bi morali v vprašalniku posebej spraševati po
družinskih članih v gospodarjevem gospodinjstvu in po članih morebitnega drugega
gospodinjstva na kmetiji, ki je ločeno od gospodarjevega, s čimer bi se obseg vprašalnika
zelo povečal. Ker tega nismo storili, rezultatov analize, ki bi bili povezani z družinskimi
člani v gospodarjevem gospodinjstvu in bi jih opredelili na podlagi podatkov iz anketiranja,
ni bi bilo mogoče primerjati s podatki iz popisa.
Poleg teh vprašanj smo v podatkovnem sklopu demogeografske strukture izpustili tudi
nekatera druga vprašanja, ki smo jih sprva nameravali vključiti, in sicer ali je naslednik
poročen oziroma živi s partnerjem v zunajzakonski zvezi in ali ima otroke – s tem bi sicer
dobili vpogled v potencialno nasledstvo na kmetiji v prihodnji generaciji –, ter vprašanja, ki
so povezana s časom, ki ga gospodar, njegov partner in morebitni naslednik porabijo za
delo na kmetiji oziroma za delo zunaj kmetije (pri nasledniku lahko tudi za šolanje, če še
ni zaposlen in se še šola)58, in vprašanje, ki je zajeto v popisu, in sicer kakšno obliko
dejavnosti pomeni delo na kmetiji gospodarju, gospodarjevemu partnerju in morebitnemu
nasledniku.

58

Čeprav bi lahko na podlagi teh podatkov opredelili dejavnike, za katere bi lahko sklepali o njihovih vplivih na

nasledstvo na kmetiji, menimo, da je to časovno (ali v odstotkih) zelo težko izraziti, kar se je izkazalo tudi pri
testiranju vprašalnika.
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Poleg razlogov, ki smo jih navedli pri predstavitvi hipotez doktorske disertacije, socio-ekonomskih tipov nismo določali tudi zato, ker bi morali v ta namen pridobiti podrobnejše
podatke za kriterije, ki določajo ta dejavnik, kar pa bi vplivalo na obseg vprašalnika.
Da smo z anketiranjem pridobivali podatke o prihodkih in ne o dohodkih, je posledica
rezultatov testnega anketiranja. Po O. Oblak (2002) je dohodek definiran kot vsota
prihodkov, zmanjšana za vrednost spremenljivih (variabilnih) in stalnih (fiksnih) stroškov.59
V testnem vprašalniku smo povpraševali po dohodkih na kmetijah, podatki, ki so nam jih
posredovali izpraševanci, pa so se v vseh primerih nanašali na prihodke. Izkazalo se je,
da kmetje dohodek po večini smatrajo za prihodek, medtem ko o dobičku, po Vrišerju
(1997) neto poslovnem presežku, niso želeli dajati podatkov oziroma so zatrjevali, da
dobička na kmetiji ni. Ker na nobeni testni kmetiji niso vodili evidence spremenljivih in
stalnih stroškov, smo se odločili, da bomo z anketiranjem zbirali podatke o prihodkih, in
sicer so nas zanimali prihodki iz virov na kmetiji, h katerim smo prišteli prihodke od
kmetijske proizvodnje, gozdarstva in tudi morebitnih dopolnilnih dejavnosti ter
subvencije60, in prihodki iz virov zunaj kmetije, h katerim sodijo prihodki oseb, ki živijo na
kmetiji in so zaposlene zunaj kmetije, pokojnine, podpore (npr. za brezposelne), rente,
prihodki iz programov socialne pomoči ipd. Čeprav bi bilo smiselno ugotoviti, koliko znaša
višina skupnega letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji in virov zunaj
kmetije ter v katerega bi bila vključena tudi višina subvencij, smo se odločili, da bomo v
anketni vprašalnik vključili le vprašanje o višini letnega prihodka, ki izhaja iz virov na
kmetiji, saj smo menili, da bodo rezultati natančnejši. Glede skupnega letnega prihodka
na kmetiji pa so morali izpraševanci oceniti, kolikšen delež k njemu prispevajo viri, ki
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Vrišer (1997) govori o dohodku (čistem ali neto produktu) kot o kosmatem prihodku (družbenem bruto produktu,

bruto vrednosti proizvodnje), zmanjšanem za stroške interne realizacije (tj. vrednost za reprodukcijo porabljenih
pridelkov na kmetiji, začetna vrednost živine v pitanju, nedokončana proizvodnja, npr. ozimno žito – gre za
preneseno vrednost, ki je bila ustvarjena v prejšnjem obdobju), materialne stroške in energijo (seme, gnojila, krma,
gorivo, sadike, zavarovanje, nadomestni deli, veterinarske storitve) in stroške amortizacije (obnova proizvodnih
sredstev, stavb, živine itd.).
60

Subvencije sicer niso vir, ki izhaja s kmetije, vendar so z dejavnostmi na kmetiji tesno povezane in so vključene v
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izhajajo s kmetije, in kolikšen delež prispevajo viri zunaj kmetije. Izpraševancem smo
prihodek predstavili, kot ga je definirala O. Oblak (2002), torej kot vrednost, od katere niso
odšteti spremenljivi in stalni stroški, v izračunu prihodkov pa smo upoštevali tudi vrednost
subvencij. Višino prihodkov so izpraševanci ocenili sami, v anketnem vprašalniku pa
označili prihodkovni razred, pri čemer jim ni bilo treba napisati zneska. Naš namen je
namreč bil, da bi kljub občutljivosti podatka dobili čim več odgovorov. Oceno prihodkov
oziroma skupni dohodek na kmetiji bi sicer lahko določili na podlagi modela, ki ga je
oblikovala O. Oblak (2002), vendar bi morali z anketiranjem pridobiti številne podatke.
Med drugim bi morali popisati tudi vsa osnovna sredstva (zgradbe, opremo in
mehanizacijo) – in za izračun njihove vrednosti pridobiti informacije o njihovi zmogljivosti
in starosti ali oceniti njihove prodajne vrednosti. S tem bi sicer ugotovili, kakšna je
tehnična opremljenost kmetije, vendar pa bi zaradi tega presegli predviden obseg
vprašalnika.
Pri tehnični opremljenosti kmetije smo se omejili le na mehanizacijo in opremo. Po
Hriberniku (1985, 333) so »kmetije v Sloveniji razmeroma dobro opremljene s strojno
opremo in z napravami, vendar pa mehanizacija zaradi majhnih obdelovalnih enot ni
optimalno izrabljena.« Večje število strojev in naprav na kmetiji ne pomeni tudi višje
stopnje tehnične razvitosti, saj so s stroji, katerih raba je sezonskega značaja, povezani
visoki stroški vzdrževanja (Kerbler 2002). Podatek o vrednosti osnovnih sredstev na
kmetiji kot dejavniku, za katerega sklepamo, da vpliva na nasledstvo, bi bil zaradi tega
relativnega pomena. Vrednost mehanizacije je težko določiti tudi zato, ker se kmetje
zaradi stroškov, ki so povezani z lastništvom strojev in naprav, pogosto odločajo za
skupno nabavo mehanizacije oziroma za koriščenje storitev v okviru strojnih krožkov.
Zaradi naštetih omejitev smo glede tehnične opremljenosti pridobili le subjektivna mnenja
izpraševancev, in sicer kako je kmetija opremljena s stroji in z napravami glede na
potrebe na kmetiji ter ali bodo v prihodnosti kmetijo opremljali z novimi stroji in napravami.
Podatke o obsegu opravljenega dela in številu živine na kmetijah smo preračunali v
konvencionalni enoti: obseg opravljenega dela na kmetijah smo izrazili v PDM – koeficient
polnovredne delovne moči –, število živine na kmetijah pa v GVŽ – koeficient glav velike
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živine. Pri tem smo poskušali čim dosledneje slediti metodologijama, po katerih sta bili ti
konvencionalni enoti na podlagi podatkov Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000
izračunani61. Z anketiranjem smo zato morali pridobiti tiste podatke in v takšnih oblikah, ki
jih ti metodologiji zahtevata, čeprav smo morali zaradi tega, zlasti pri ugotavljanju obsega
opravljenega dela na kmetiji, pridobiti zelo natančne informacije – npr. koliko ur na dan so
v obdobju enega leta za delo na kmetiji porabile osebe, ki živijo na kmetiji, in morebitni
redno zaposleni delavci oziroma koliko dni na leto so pri občasnih kmetijskih opravilih
pomagale druge osebe, ki ne živijo na kmetiji. Na podlagi rezultatov testnega anketiranja
smo vprašanja, ki so se izkazala za manj razumljiva, preoblikovali in jih dodatno pojasnili.
Da bi nekoliko skrajšali obseg vprašalnika, smo pri vprašanjih, povezanih s številom živine
na kmetiji, živino, ki ima po metodologiji iste koeficienta za preračunavanje v GVŽ, s
proizvodnega vidika smiselno povezali – npr. po metodologiji za izračun GVŽ ločimo pri
mladem govedu, starem manj kot eno leto, bikce za zakol in telice za zakol, obe kategoriji
pa imata enak koeficient GVŽ, in sicer 0,15. V vprašalniku smo zato povpraševali po
številu mladega goveda, starega manj kot eno leto, ki je namenjeno za zakol, in ne
posebej še po številu bikcev in telic.
Ker menimo, da je lahko percepcija posameznikov prav tako merilo za ugotavljanje
vplivov na nasledstvo na kmetiji, smo z anketiranjem pridobili tudi subjektivna mnenja
izpraševancev, in sicer kot dopolnilo kvantitativnim podatkom ali pa kot njihov
nadomestek62:
•

kot dopolnilo k legi kmetije nas je še zanimalo, ali je po mnenju izpraševancev
naravna lega kmetije za kmetijsko pridelavo ugodna ali ni ugodna;

•

kot dopolnilo k velikosti kmetije, ali je po mnenju izpraševancev kmetija velika ali
majhna;

•

kot dopolnilo k oddaljenosti kmetije, ali je po mnenju izpraševancev kmetija
precej oddaljena od najbližjih središč in prometnih poti v dolini;
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Upoštevali smo metodologijo, ki je opisana v publikaciji Popis kmetijskih gospodarstev ... (2002).
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Subjektivna mnenja in ocene izpraševancev imajo sicer zelo pomembno težo pri raziskovanju, vendar moramo biti

pri tovrstnih vrednotenjih pazljivi in na podlagi drugih podatkov oceniti, katera so stvarna in katera napačna.
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•

mnenje gospodarja, ali bi se še enkrat odločil in prevzel kmetijo ter na njej
gospodaril;

•

mnenje gospodarja o stanju cestne povezave od kmetije do glavne ceste v
dolini;

•

percepcija izpraševancev, ali je gozd na kmetiji že zelo izsekan;

•

percepcija izpraševancev, ali je kmetija dovolj močna, da je zmožna vlagati v
nadaljnji razvoj;,

•

percepcija izpraševancev, ali je morebiten dolg zaradi najetih kreditov
obremenilen za nadaljnji razvoj kmetije.

V primerjavi z večino drugih raziskav, ki se ukvarjajo z načrtovanimi (predvidenimi) stanji
in odločitvami glede nasleditve na kmetijah, smo v raziskavo vključili tudi dejavnike, ki ne
kažejo le stanja socialnogeografskih struktur, ampak tudi njihovo dinamiko. Kot se je
izkazalo pri raziskavah, v katerih so nasledstvo na kmetiji proučevali po pristopu ex-post,
ima pri spoznavanju teženj velik pomen širši časovni okvir opazovanja pri proučevanju
nasledstva na kmetijah, saj jih stanje socialnogeografske strukture marsikdaj ne kaže
dovolj jasno. Z anketiranjem smo pridobili subjektivna mnenja o tem, kako so se dejavniki
na kmetiji spreminjali v preteklem desetletnem obdobju in kako se bodo spreminjali v
prihodnje, in sicer:
•

sprememba obsega opravljenega dela (skupnega števila delovnih ur) na kmetiji
glede na razpoložljivo delovno silo in njene zmogljivosti;

•

sprememba velikosti kmetijskih zemljišč, ki jih na kmetiji aktivno uporabljajo za
kmetijsko proizvodnjo;

•

sprememba števila živine na kmetiji;

•

sprememba virov, iz katerih so se v zadnjih desetih letih oziroma se bodo v
prihodnje prihodki povečali.

V poskusni anketni vprašalnik smo vključili tudi vprašanje, koliko časa že vedo, da se
predvideni ali določeni naslednik ne bo odločil, da bo prevzel kmetijo oziroma da ne bo
nadaljeval s kmetovanjem, ali da ne bodo našli in določili naslednika, ki bo prevzel kmetijo
in tudi nadaljeval s kmetovanjem. Na podlagi teh podatkov bi namreč lahko bolje razumeli
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stanje dejavnikov socialnogeografske strukture kmetije. Vzemimo kot prvi primer kmetijo,
na kateri že več kot deset let vedo, da ne bodo našli in določili naslednika, ki bi kmetijo
prevzel in na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem. Za izpraševance na takšnih kmetijah bi
bilo razumljivo, če bi v anketi navedli, da sprememb v velikosti kmetijskih zemljišč, ki jih
na kmetiji aktivno uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo, številu živine in v obsegu
opravljenega dela na kmetiji glede na razpoložljivo delovno silo in njene zmogljivosti, v
zadnjih desetih letih ni bilo in da jih tudi v prihodnje ne bo. Sklepali bi, da so na kmetiji
površino kmetijskih zemljišč v uporabi, kmetijsko proizvodnjo in število delovnih ur
zmanjšali na minimum. Kot drugi primer vzemimo kmetijo, na kateri šele nekaj let vedo,
da ne bodo našli in določili naslednika, ki bi kmetijo prevzel in na njej tudi nadaljeval s
kmetovanjem. Sklepamo lahko, da tudi na takšni kmetiji v zadnjih desetih letih ni bilo
sprememb v velikosti kmetijskih zemljišč, ki jih na kmetiji aktivno uporabljajo za kmetijsko
proizvodnjo, številu živine in skupnem številu delovnih ur na kmetiji glede na razpoložljivo
delovno silo in njene zmogljivosti, pričakujemo pa lahko, da se bodo spremembe zgodile v
prihodnje. V primerjavi s kmetijo iz prvega primera bi takšna kmetija najverjetneje imela v
času anketiranja še vedno veliko površin kmetijskih zemljišč v uporabi, veliko število
živine in veliko število delovnih ur. Kljub temu pa bi bila enako kot kmetija v prvem primeru
opredeljena kot kmetija, na kateri do nasleditve ne bo prišlo. Rezultati o vplivih dejavnikov
socialnogeografske strukture na nasledstvo na kmetiji bi lahko bili ob večjem številu
takšnih in podobnih primerov popačeni in napačni. Pomen vprašanja o tem, kako dolgo na
kmetiji že poznajo stanje in odločitve glede nasleditve, je torej dvojen: na podlagi
odgovorov bi bolje razumeli in interpretirali spremembe na kmetiji v zadnjih desetih letih in
v prihodnje, iz analize pa bi lahko tudi izključili kmetije, za katere bi menili, da bi lahko
popačile rezultate empirične analize.
Rezultati poskusnega anketiranja so pokazali, da izpraševanci v večini primerov ne vedo,
kdaj so na kmetiji določili in predvideli naslednike ter kdaj so se prevzemniki glede
nasleditve in nadaljevanja kmetovanja dokončno odločili, zato tega vprašanja v anketni
vprašalnik nismo vključili.
Poleg teh podatkov smo z anketnim vprašalnikom pridobili tudi informacije, ki dodatno
pojasnjujejo nekatera subjektivna mnenja izpraševancev. Te informacije so:
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•

na kakšen način so prišli do kmetije gospodarji, ki niso nasledili prejšnjega
gospodarja;

•

utemeljitev gospodarjevega odgovora na vprašanje, ali bi še enkrat odločil in
prevzel kmetijo ter na njej gospodaril;

•

kaj se bo zgodilo s kmetijo, za katero so izpraševanci menili, da ne bodo našli in
določili naslednika, ki bo prevzel kmetijo in tudi nadaljeval s kmetovanjem;

•

kako je zmanjševanje in povečevanje obsega opravljenega dela na kmetiji
povezano z razpoložljivostjo delovne sile in njenimi zmogljivostmi;

•

zakaj se je oziroma zakaj se bo spreminjala velikost kmetijskih zemljišč v
uporabi;

•

zakaj se je oziroma zakaj se bo spreminjalo število živine na kmetiji.

Dodatnih pojasnil v empirično analizo verjetnosti nasledstva nismo vključili, ampak smo z
njimi pri opisu značilnosti socialnogeografske strukture analiziranih kmetij podrobneje
predstavili podatke, za katere smo z anketiranjem pridobili ta dodatna pojasnila. Če bi v
empirični analizi pri dejavnikih, ki so podrobneje pojasnjeni, prišlo do odstopanj, bi ta
dodatna pojasnila lahko uporabili tudi kot informacije o tem, zakaj in zaradi katerih kmetij
je prišlo do odstopanj. Pri večjih neskladjih bi posamezne kmetije ali pa te dejavnike
izključili iz empirične analize in s tem iz modela verjetnosti nasledstva na kmetijah.
4.1.4 OPIS POJASNJEVALNIH SPREMENLJIVK

Dejavnike socialnogeografske strukture hribovskih kmetij, za katere predvidevamo, da
vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter na
časovno opredelitev predaje kmetije nasledniku, je mogoče izraziti na en način ali na več
različnih načinov – npr. lego kmetije z nadmorsko višino, oddaljenostjo od različnih oblik
storitvenih dejavnosti, njeno naravno lego za kmetijsko proizvodnjo, lego glede na tip
naselja itd. Načine, s katerimi prikazujemo dejavnike socialnogeografske strukture kmetij,
smo opredelili kot kazalnike dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij, te pa kot
pojasnjevalne spremenljivke modela verjetnosti nasledstva, ki jih v regresijskih modelih,
kot je že bilo razloženo v poglavju o metodah, izrazimo z X 1 ... X k .
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Pojasnjevalne spremenljivke dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij so
predstavljene po posameznih sklopih socialnogeografske strukture kmetije v prilogi 1.
Predstavljene so vse pojasnjevalne spremenljivke ne glede na to, ali smo jih v model
verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah vključili ali ne.
Vsako pojasnjevalno spremenljivko smo šifrirali z ustrezno oznako oziroma s simbolom in
predstavili ustrezna merila. Upoštevali smo, da »kvalitativne pojasnjevalne spremenljivke
pri modelih diskretne izbire nimajo naravne lestvice za merjenje« (Gujarati 1995, 500).
Ker so pojasnjevalne spremenljivke kvalitativne ali pa kvantitativne in so zato podatki
merjeni v različnih enotah, smo jih po zgledu številnih empiričnih analiz oziroma izračunov
modelov diskretne izbire poskušali med seboj (in znotraj njih samih) čim bolj umeriti ter
zato ustrezno modificirati ali transformirati. S tem smo izpolnili eno od zahtev pri izvedbi
regresijske analize – zahteva po homoskedastičnosti, to pomeni, da mora biti v
regresijskem modelu varianca slučajnih napak oziroma vplivov konstantna za vse
opazovane vrednosti pojasnjevalnih spremenljivk, ki so vnaprej določene (Košmelj in
drugi 2001).
Nekatere pojasnjevalne spremenljivke smo glede na njihove lastnosti – vrsto podatkov in
število mogočih odgovorov, rezultatov oziroma izidov – opredelili v različnih oblikah (npr.
spremenljivke z več kot dvema rezultatoma smo opredelili tudi kot slamnate spremenljivke
z različnimi kombinacijami izidov), v model pa smo jih vključili v oblikah, za katere se je
izkazalo, da se v modelu najbolj prilagajajo.
Nekatere rezultate pojasnjevalnih spremenljivk smo med seboj smiselno združili v nove
spremenljivke (npr. spremenljivke, ki kažejo, kako so se dejavniki socialnogeografske
strukture spreminjali in kako se bodo predvidoma spremenili v prihodnje), zaradi večje
primerljivosti med kmetijami pa je bilo v nekaterih primerih smiselno izračunati razmerja
(npr. razmerja med površinami različnih rab zemljišč) in jih opredeliti kot pojasnjevalne
spremenljivke.
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4.2

ZNAČILNOSTI RAZISKOVALNEGA VZORCA

Anketiranje smo opravili po pošti junija 2005. Od 3000 hribovskih kmetij je anketne
vprašalnike vrnilo 821 kmetij, kar je 27,4 % vseh kmetij, ki smo jih vključili v anketiranje,
oziroma približno toliko, kot smo na podlagi izkušenj tujih avtorjev pri raziskovanju
nasledstva na kmetijah pričakovali. Po tem, ko smo iz nadaljnje empirične analize izključili
vse tiste anketne vprašalnike, ki niso bili izpolnjeni v celoti, je končni raziskovalni vzorec
obsegal 789 hribovskih kmetij oziroma 11,6 % vseh hribovskih kmetij, ki smo jih na
podlagi kriterijev opredelili kot ciljno skupino (slika 6).
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40,0

20,0

0,0
Ciljna skupina

Anketirane kmetije
Kmetije

Raziskovalni vzorec
Naselja

Slika 6: Delež kmetij in naselij, opredeljenih kot ciljna skupina, delež kmetij, vključenih v anketiranje, in
delež naselij, v katerih so bile anketirane kmetije, ter delež kmetij in naselij, iz katerih sestoji raziskovalni
vzorec (število kmetij oziroma naselij, opredeljenih kot ciljna skupina = 100 %).
(Vir: SURS 2005, anketiranje 2005)
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Hribovske kmetije iz raziskovalnega vzorca se nahajajo v 468 naseljih oziroma 71
občinah, kar je 52,7 % vseh naselij oziroma 92,3 % vseh občin s kmetijami, ki smo jih
opredelili kot ciljna skupina. Kot je razvidno iz preglednice 4, je bila povprečna bruto
osnova za dohodnino na zavezanca v teh občinah 8 % pod slovenskim povprečjem.
Koeficient povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega je znašal 0,87, koeficient
povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v kmetijstvu pa je bil v primerjavi s
slovenskim povprečjem za četrtino nižji (0,75). Nižja je bila tudi povprečna stopnja
brezposelnosti, ki je znašala 87 % slovenskega povprečja, nad njim je bila v 42,5 % občin.
Bolj kakor v vsej Sloveniji se je prebivalstvo staralo v 34,6 % občin, delovno aktivnega
prebivalstva v kmetijstvu pa je bilo v teh občinah v povprečju skoraj pol manj (56,3 %) kot
v Sloveniji.
Preglednica 4: Opisi in opisna statistika63 »zunanjih« socialnogeografskih dejavnikov64 – dejavnikov, ki
izvirajo zunaj kmetije
Opis dejavnika
Koeficient povprečne bruto osnove za dohodnino na

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,919 (0,109)

0,680

1,310

0,869 (0,086)

0,710

1,48

0,756 (0,109)

0,560

1,22

(standardni odklon)

zavezanca v obdobju 2001–2003 na ravni občine (SLO = 1)
Koeficient povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega
leta 2004 na ravni občine (SLO = 1)
Koeficient povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega
v kmetijstvu leta 2004 na ravni občine65 (povprečna
mesečna bruto plače na zaposlenega v Sloveniji = 1)

63

Ažurnost podatkov je odvisna od dostopnosti do najnovejših objavljenih podatkov v času statistične analize.

64

Kot zunanji socialnogeografski dejavniki so opredeljeni nekateri ekonomski in demografski dejavniki, ki potencialno

lahko vplivajo na nasledstvo na kmetijah in jih zato nekateri avtorji empiričnih raziskav (npr. Gale 1993, Goetz,
Debertin 2001, Tietje 2003, Glauben in drugi 2003, Juvančič 2002, 2006) vključujejo v modele verjetnosti nasledstva
na kmetijah (o tem smo podrobneje pisali v poglavju Metode). Naš namen je, da z njimi podrobneje predstavimo
značilnosti območja, ki ga zajema raziskovalni vzorec.
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Opis dejavnika
Koeficient registrirane stopnje zaposlenosti leta 2004 na

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,996 (0,069)

0,810

1,14

0,875 (0,391)

0,23

1,82

0,971 (0,069)

0,85

1,29

0,934 (0,200)

0,62

1,55

0,756 (0,109)

0,04

3,63

(standardni odklon)

ravni občine (SLO = 1)
Koeficient povprečne stopnje brezposelnosti v obdobju
2000–2005 na ravni občine (SLO = 1)
Koeficient povprečne stopnje gibanja brezposelnosti v
obdobju 2000–2005 na ravni občine (SLO = 1)
Koeficient staranja prebivalstva leta 2004 na ravni občine
(SLO = 1)
Koeficient delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu leta
2002 na ravni občine (SLO = 1)
Vir: UMAR 2006, SURS 2006.

Po prostorskih ravneh (po naseljih oziroma občinah) značilnosti raziskovalnega vzorca –
značilnosti nasledstva in socialnogeografske strukture analiziranih kmetij – nismo
prikazovali, saj so bili deleži analiziranih kmetij glede na skupno število vseh kmetij, ki
smo jih opredelili kot ciljno skupino v posameznih prostorskih enotah različni. Ponekod so
bili ti deleži visoki, ponekod pa zelo nizki – npr. v 34 naseljih so bile v analizo vključene
vse kmetije, ki so sodile v ciljno skupino, v 39,3 % naselij, iz katerih smo dobili vrnjeno
vsaj eno anketo, pa je bila v analizo vključena manj kot tretjina kmetij. Če bi bil v
prostorski enoti v analizo vključen pomembno visok delež kmetij, opredeljenih kot ciljna
skupina, bi posplošitev rezultatov na vse kmetije ciljne skupine v določeni prostorski enoti
izražala dejansko stanje oziroma bi bila odstopanja od tega manjša, kot pri naselij z
nizkim deležem analiziranih kmetij. V takih primerih bi s posplošitvijo rezultatov prišli do
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Manjkajoče podatke o bruto plačah na zaposlenega v kmetijstvu na ravni občin smo nadomestili s podatki o bruto

plačah na zaposlenega v kmetijstvu na ravni upravne enote oziroma statistične regije, v kateri je kmetija, če so
manjkali tudi podatki na ravni upravne enote.
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povsem napačnih zaključkov, kot so v resnici, napačna pa bi bila tudi primerjalna
prostorska analiza in interpretacija teh ugotovitev. Zaradi navedenega smo značilnosti
nasledstva, ki je bistvo naše raziskave, po prostorskih enotah v Sloveniji prikazali,
analizirali in interpretirali za hribovske kmetije, ki so bile zajete v Popis kmetijskih
gospodarstev leta 2000 in na katere smo prenesli oblikovani model verjetnosti nasledstva.
4.2.1 ZNAČILNOSTI NASLEDSTVA NA ANALIZIRANIH KMETIJAH

Na podlagi stanj in odločitev glede nasleditve, ki so jih izpraševanci navedli v anketnih
vprašalnikih, ter s pomočjo algoritma, ki smo ga predstavili v prejšnjem poglavju, smo
analizirane kmetije razvrstili v štiri skupine. Številčno razvrstitev kmetij po posameznih
skupinah prikazuje slika 3. Kot je iz nje razvidno, sodi v skupino, ki je označena kot T1 ali
T2, 551 kmetij, kar je 69,8 % analiziranih kmetij, na katerih gospodarji trdijo, da so
nasledniki že natančno določeni oziroma so predvideni. V skupino T3, na katerih
nasledniki še niso natančno določeni oziroma za to še ni nihče predviden, pa sodi
preostalih 30,2 % analiziranih kmetij. Iz skupine T1 ali T2 izhaja skupin A, v kateri je 409
kmetij, kar je 51,8 % vseh analiziranih kmetij, in skupina B, v kateri je 83 kmetij ali 10,5 %
vseh analiziranih kmetij. Skupno je torej v skupinah A in B 492 kmetij, preostale kmetije –
skupno jih je 59 –, ki prav tako sodijo v skupino T1 ali T2, pa so bile razvrščene v skupino
D, saj se po mnenjih gospodarjev določeni ali predvideni nasledniki še niso sami odločili,
ali bodo prevzeli kmetije (K1), in se zagotovo tudi za to ne bodo odločili (K2), na njih pa
zagotovo tudi ne bodo našli in določili naslednikov, ki bi prevzeli kmetije in tudi nadaljevali
s kmetovanjem (K4). To pomeni, da vseh 72 kmetij (9,1 % vseh analiziranih kmetij), ki so
bile razvrščene v skupino C, izhaja iz skupine, označene s T3.
Pri 225 kmetijah (25,2 % kmetij raziskovalnega vzorca), ki so bile razvrščene v skupino D,
nas je še dodatno zanimalo, kaj se bo zgodilo s kmetijami, če torej na njih zagotovo ne
bodo našli in določili naslednika, ki bi kmetijo prevzel in na njej nadaljeval s kmetovanjem.
Na vprašanje je odgovorila nekaj več kot polovica izpraševancev (52,4 %). Skoraj tri
četrtine (73,6 %) jih je odgovorilo, da ne vedo, 17,1 % jih je menilo, da jim je vseeno
oziroma da se bodo s tem vprašanjem ukvarjali drugi, 8,2 % kmetij naj bi bilo zaradi tega
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po tem, ko bodo gospodarji na njih prenehali gospodariti, opuščenih, medtem ko naj bi 1
% gospodarjev kmetije prodalo.
Stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah

Kot smo že opisali in utemeljili v prejšnjem poglavju, smo pri modelu verjetnosti stanj in
odločitev glede nasleditve na kmetiji skupine kmetij združili v para in vsakemu paru
dodelili izid odvisne spremenljivke Yi , in sicer:
Yi = 1

kmetijo bo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s
kmetovanjem – kmetije v skupinah A in C;

Yi = 0

na kmetiji do nasleditve ne bo prišlo oziroma bo naslednik kmetijo prevzel,
vendar se ne bo ukvarjal s kmetovanjem – kmetije v skupinah B in D.

Razmerje med deleži analiziranih kmetij, ki jim v modelu ustreza določen izid odvisne
spremenljivke Yi , prikazuje slika 7. V model smo vključili vseh 789 kmetij raziskovalnega
vzorca.

39,1%

60,9%

Yi=1

Yi=0

Slika 7: Zastopanost analiziranih kmetij glede na izid odvisne spremenljivke Yi v modelu verjetnosti stanj
in odločitev glede nasleditve na kmetijah66
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Do zelo podobnih ugotovitev glede razmerja je prišel tudi Kovačič (1996). Na podlagi podrobnejše analize

podatkov o predvidenem prevzemniku na kmečkih gospodarstvih iz popisa prebivalstva 1991, ki je vključeval tudi

123

V primerjavi s podatki Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000 je stanje na proučevanih
kmetijah nasledstva prav nasprotno. Po uradnih podatkih je namreč imelo v Sloveniji v
popisnem letu naslednika določenega le 23 % (vseh) kmetij. Razlika je posledica različnih
kriterijev za opredelitev stanj nasledstva (kriterije smo opisali v predhodnem poglavju). Da
bi lahko rezultate primerjali, smo z anketiranjem pridobili tudi podatke, na podlagi katerih
smo lahko naslednike in s tem nasledstvo na kmetijah opredelili tako kot v popisu.
Rezultati analize kažejo, da je imelo naslednika, torej osebo, ki živi v gospodarjevem
gospodinjstvu in naj bi za sedanjim gospodarjem prevzela in vodila kmetijo67
(Raziskovanje strukture ... 2003), izbranega 26,2 % analiziranih hribovskih kmetij. Če bi
torej na analiziranih kmetijah stanje nasledstva določili na podlagi kriterijev popisa, bi v
primerjavi s številom kmetij, ki smo jih v raziskavi razvrstili v skupino A (slika 3), kot
kmetije z naslednikom opredelili le malo več kot polovico (50,6 %) kmetij. Razlika
nastane, ker so na preostalih 49,4 % analiziranih kmetij, ki so razvrščene v to skupino,
nasledniki osebe, ki ne živijo v istem gospodinjstvu kot gospodar. Vendar teh kmetij ne
moremo opredeliti kot kmetij brez naslednika, kot bi jih lahko na podlagi kriterijev popisa.
Po trditvah gospodarjev so namreč na teh kmetijah osebe, ki sicer ne živijo v

dodatni vprašalnik o kmetijstvu, za evropsko primerljive kmetije (EPK) je ocenil, da je »na kakih 60 % kmetij
nasledstvo tako ali drugače zagotovljeno, okrog 40 % kmetij pa je na tem, da bodo z iztekom sedanje generacije
njihovih prebivalcev prenehale obstajati kot proizvodne enote« (prav tam, 81). Med kmetije, na katerih je nasledstvo
tako ali drugače zagotovljeno, je uvrstil 28,6 % kmetij z zagotovljenim nasledstvom, 9,4 % kmetij, na katerih je
predvideni prevzemnik mladoleten in se še ni odločil, ter 20 % kmetij, ki imajo samo dediča, oziroma kmetij, ki
prevzemnika oziroma dediča nimajo. Uvrstitev slednjih v navedeno skupino utemeljuje: »Dediči so praviloma
sorodniki, ki živijo drugje, večinoma v mestih in se tako ne ukvarjajo s kmetovanjem. Velik del teh občasno prihaja
pomagat pri kmetovanju, in tako se v praksi dogaja, da se nekateri potem, ko prevzamejo kmetijo, preselijo in
začnejo kmetovati. Mnogi samo prevzamejo dediščino, kmetovanje pa opustijo. Nimamo analiz, kolikšen je delež
enih ali drugih. Če zadevo poenostavimo, lahko vzamemo, da je vsakih polovica (od 37,7 %, op. av.). Kmetij, ki
nimajo niti prevzemnika, niti dediča je slaba četrtina. Za pretežni del teh kmetij lahko predvidevamo, da bodo
ugasnile kot proizvodne enote, ko bodo ljudje obnemogli. V praksi pa se vendarle dogaja, da se tudi za take kmetije
najdejo prevzemniki, ki kmetijo ohranijo v proizvodni funkciji, zlasti če so te večje. Vzemimo, da je takih 20 %, kar
ustreza deležu dopolnilnih oziroma ostarelih kmetij z več kot 5 hektarji kmetijske zemlje« (prav tam, 81).
67

Opredelitev, da bo oseba po prevzemu kmetije kmetijo tudi vodila, v tem kontekstu razumemo, da bo oseba s

kmetovanjem nadaljevala, vendar pa ne moremo z gotovostjo trditi, da je z besedo voditi res mišljeno nadaljevati s
kmetovanjem.
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gospodarjevem gospodinjstvu, že določene za naslednike oziroma so te osebe za
naslednike že predvidene, poleg tega pa so se tudi že same odločile, da bodo prevzele
kmetije, po prevzemu pa bodo nadaljevale s kmetovanjem.
Predstavljena primerjalna analiza je dokaz, da je bila naša odločitev, da vplive dejavnikov
socialnogeografske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji ne proučimo na podlagi
podatkov popisa, pravilna, saj bi lahko zaradi pomanjkljivosti odvisne spremenljivke Yi
prišli do napačnih ugotovitev.
Časovna opredelitev prenosa kmetij na naslednike

Na vprašanje, čez koliko let bo gospodar kmetijo predal nasledniku, če se bo ta za to
odločil in s tem prevzel vse ali večino poslov na kmetiji, niso odgovorili vsi izpraševanci.
Skupno smo na to vprašanje prejeli 506 odgovorov od vseh 564 kmetij, ki so bile na
podlagi kriterijev (slika 3) razvrščene v skupine A, B in C, v model časovne opredelitve
nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji pa smo vključili le kmetije, ki so bile
uvrščene v skupini A, kar smo podrobneje opisali v prejšnjem poglavju. Za te kmetije je
značilno, da zavzemajo izidi odvisne spremenljivke Yi v modelu verjetnosti časovne
opredelitve prenosa kmetij na naslednike zvezne vrednosti Yi * , ki imajo dvojni pomen:
*

Yi 1 = Yi 1 starost gospodarja, pri kateri bo predal kmetijo nasledniku;
*

Yi 2 = Yi 2 starost naslednika, pri kateri bo kmetijo prevzel.
*

*

Izida Yi 1 = Yi 1 in Yi 2 = Yi 2 smo pripisali 380 kmetijam. Od preostalih kmetij v skupini A
odgovorov na osnovno vprašanje za določitev odvisne spremenljivke Yi tega modela
verjetnosti nasledstva z anketiranjem nismo dobili.68

68

V nekaterih primerih gospodarji časovne predaje kmetije niso navedli v letih, ampak opisno. Pri tem je šlo za

odgovore kot »gospodar bom do smrti«, »kmetije ne bom predal vse do svoje smrti«. Upoštevali smo, da bo
gospodar kmetijo predal, ko bo star 90 let, in kmetijo vključili v empirično analizo.
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Za izid odvisne spremenljivke Yi 1 = Yi 1* za Yi 1* je za model značilno, da naj bi bila
povprečna starost gospodarja, pri kateri bo predal kmetijo nasledniku, 63,8 let – najmlajši
naj bi jo predal, ko bo star 48 let, najstarejši pa v starosti 85. let. Največ gospodarjev bo
kmetije predalo naslednikom med 55. in 59. letom starosti (31,5 %). Med 55. letom do
vključno 64. leta starosti bo kmetije predalo 47,4 % gospodarjev, od 48. do vključno 70.
leta pa več kot tri četrtine (75,3 %) gospodarjev (slika 8).
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Slika 8: Zastopanost gospodarjev glede na starost ob predaji kmetij v modelu verjetnosti časovne
opredelitve prenosa analiziranih kmetij na naslednike

Za izid odvisne spremenljivke Yi 2 = Yi 2 za zvezne vrednosti Yi 2 * je značilno, da naj bi
*

bila povprečna starost naslednikov, pri kateri bodo kmetije prevzeli, 32,9 let, najmlajši naj
bi kmetijo prevzel pri 18-ih, najstarejši pa pri 60-ih letih. Do 40. leta starosti bo kmetije
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prevzelo 82,6 % naslednikov, ki so bili v času anketiranja za to predvideni ali določeni in
bodo tudi nadaljevali s kmetovanjem (slika 9).
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Slika 9: Zastopanost naslednikov glede na starost ob prevzemu kmetij v modelu verjetnosti časovne
opredelitve prenosa analiziranih kmetij na naslednike

V obeh primerih smo izid odvisne spremenljivke Yi = 0 , ki pomeni diskretno vrednost,
pripisali kmetijam, ki so bile razvrščene v skupino D (slika 3), torej 225 kmetijam. Skupno
je bilo v empirično analizo vključenih 605 kmetij.
4.2.2 ZNAČILNOSTI

SOCIALNOGEOGRAFSKE

STRUKTURE

ANALIZIRANIH

KMETIJ

Značilnosti socialnogeografske strukture analiziranih kmetij prikazujemo po posameznih
strukturnih sklopih v obliki opisne statistike za kazalnike dejavnikov socialnogeografske
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strukture kmetij, opredeljenih kot pojasnjevalne spremenljivke. Za vsako pojasnjevalno
spremenljivko so izračunane njihove najvišje in najnižje vrednosti, njihove povprečne
vrednosti in standardni odkloni. Rezultati opisne statistike so prikazani v prilogi 2. Poleg
predstavitve podatkov v preglednici so v tem podpoglavju opisane tudi nekatere
natančnejše značilnosti socialnogeografske strukture analiziranih kmetij. Za lažje
razumevanje in večjo možnost primerjave smo ob razlagah napisali še oznake opisovanih
pojasnjevalnih spremenljivk. Nekatere pojasnjevalne spremenljivke so dodatno opisane z
informacijami, ki smo jih pridobili z anketiranjem in smo jih v podpoglavju o predstavitvi
vsebine vprašalnika opredelili kot dodatna pojasnila. Opisna statistika teh podatkov v
prilogi 2 ni predstavljena.
Poselitvena struktura kmetij

Več kot 80 % analiziranih kmetij leži nad 600 metrov nadmorske višine (NAD_VIS), od
tega skoraj polovica (49,1 %) med 600 in 800 metri. Nad 1000 metri je manj kot odstotek
kmetij. Večina izpraševancev (71,9 %) je menila, da kmetije nimajo ugodne lege za
kmetijsko proizvodnjo (NAR_LEG), 46,6 % pa, da so njihove kmetije zelo oddaljene
oziroma odmaknjene od najbližjih administrativnih središč z osnovnimi storitvenimi
dejavnostmi in od glavne ceste v dolini (IZOL_LEG). Najdlje so od kmetij oddaljene
veterinarske postaje (VET_ODD), v povprečju 15,2 kilometra – 65,8 % jih v oddaljenosti
nad 10 kilometrov, nekoliko manj kot četrtina nad 20 kilometrov. Kot je razvidno iz priloge
2 so v povprečju najmanj oddaljene osnovne šole (OS_ODD – 0,7 kilometrov), čeprav jih
je še vedno slaba tretjina (29,3 %) v oddaljenosti nad 10 kilometrov. Glede na tip naselja
je 56,5 % kmetij samotnih (NAS_SAM), po manj kot četrtina pa se jih nahaja v zaselkih
(NAS_ZAS – 21,5 %) ali v vaseh (NAS_VAS – 21,9 %).
Demogeografska struktura kmetij

Na analiziranih kmetijah živi najpogosteje šest oseb (18,2 % kmetij), sledijo kmetije s
petimi in štirimi osebami (OS_KMET). Povprečno živijo na kmetijah 4,4 osebe. Glede na
število oseb, ki živijo samo v gospodarjevem gospodinjstvu (OS_GOSP), so v ospredju
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kmetije z dvema članoma, teh je 23,7 %, več kot štiri osebe pa živijo v manj kot 15 %
gospodinjstvih. Povprečno je v gospodarjevem gospodinjstvu 3,4 oseb. Prevladujejo
gospodarjeve družine z dvema ali tremi otroki (OTR), skupaj je takšnih družin 60 %. Brez
otrok je 7,9 % družin. Otrok do vključno 14 leta starosti živi na kmetijah 13,7 % (OS_14),
starejših od 64 let (OS_NAD64) pa je 19,22 %. Indeks staranja69 je 139,9. Na 64,8 %
kmetij je vsaj ena oseba, ki bi lahko bila zaposlena zunaj kmetije, vendar ni, zaradi česar
je odvisna samo od prihodka kmetije (PR_OS).
Samskih gospodarjev (G_SAM), ki se niso nikdar poročili ali pa niso nikdar živeli v
zunajzakonski zvezi je 7,1%. Kot je razvidno iz priloge 2, je večina gospodarjev moškega
spola (75 %), njihova povprečna starost (G_STAR) je nekaj manj kot 61 let. Do vključno
55 let so gospodarji stari na 35,1 % kmetij, več kot 36 % kmetij pa ima gospodarje v
starosti 65 in več let (G_STAR65). Glede na končano raven izobrazbe prevladujejo s 66,7
% gospodarji z nedokončano ali dokončano osnovno šolo (G_IZ_OS), formalno kmetijsko
izobrazbo (G_IZ_KM) pa ima manj kot desetina gospodarjev (9,9 %). Skoraj 60 %
gospodarjev je zaposlenih zunaj kmetije, kmetij, na katerih sta na ta način zaposlena
gospodar in njegov partner (GP_ZAP), je 37,7 %, kmetij, na katerih ni zaposlen zunaj
kmetije nihče od zakoncev (G_P_ZAP), pa je 28,1 %. Velika večina gospodarjev (91 %)
je na kmetijah nasledila predhodne gospodarje (G_NASL). Ob prevzemu kmetij jih je bilo
74 % starih 40 in manj let (G_PREVS). Pri gospodarjih, ki predhodnih gospodarjev niso
nasledili (9 %), smo z dodatnim vprašanjem preverili, na kakšen način so dobili kmetijo.
Rezultati kažejo, da so vsi, ki so na to vprašanje odgovorili, do kmetije prišli z nakupom.

69

»Indeks staranja opozarja na pojav in problematiko slabljenja demografske sposobnosti kmečkega življa«

(Hribernik, 1994a, 28). Predstavlja razmerje med številom prebivalcev, starih 65 let in več, ter številom otrok do 14.
leta starosti, pomnoženo s sto (Gosar, Kovačič 1997) – v našem izračunu so zajete tudi osebe, ki so stare 14 in 65
let. Indeks staranja med vrednostjo 30 in 40 je normalen; vrednost 72 pa po empiričnih ugotovitvah raziskovalne
skupine na projektu Zasnova strategije in metodološke osnove celovitega razvoja in urejanja podeželja predstavlja t.
i. demografski prag. Ob preseganju pragu se naj bi po mnenju analitikov prebivalstvo (brez doseljevanja)
zmanjševalo, tudi če se mlad vitalen del populacije v prihodnje ne bi odseljeval.
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Trenutni gospodarji najpogosteje predstavljajo 2., 3. ali 4. generacijo (GENER)
gospodarjev iz iste družine na kmetiji. Na vprašanje, ali bi se gospodar še enkrat odločil,
da bi prevzel kmetijo (G_ODLOC), je 37,8 % gospodarjev odgovorilo z ne. Dodatno nas je
še zanimalo, zakaj bi se tako odločili. Rezultati kažejo, da bi se jih je 45,1 % odločilo zato,
ker je na kmetiji dela zelo veliko in je zelo naporno, zlasti ob sezonskih konicah, ker je
zelo malo prostega časa in ker si na kmetiji zaradi vsakodnevnega dela ni mogoče vzeti
dopusta. 52,2 % jih je menilo, da se za gospodarja ne bi odločili, ker je delo na kmetiji (v
današnji družbi) vedno manj cenjeno in ni poplačano. Drugi (2,7 %) se za to ne bi odločili
iz osebnih razlogov, med njimi večina zato, ker si nikoli niso želeli postati gospodarji na
kmetijah, ampak so bili zaradi različnih vzrokov v to prisiljeni oziroma v trenutku odločitve
niso imeli drugih možnosti. 62,2 % gospodarjev, ki bi se za gospodarjenje na kmetiji
odločili še enkrat, je skupno predvsem veselje do kmetovanja, kmečkega načina življenja
in spoštovanje tradicije njihovih staršev in prednikov.
Kot je pri opisu splošnih značilnosti nasledstva na analiziranih kmetijah razvidno s slike 3
(oznaki T1 in T2), naj bi 69,8 % gospodarjev že določilo ali predvidelo, kdo jih bo nasledil,
pri tem pa ni nujno, da so se enako odločile tudi osebe, ki so za to določene ali
predvidene, oziroma da bodo te osebe po prevzemu kmetije nadaljevale s kmetovanjem.
Skoraj vsi določeni ali predvideni nasledniki (98,7 %) so gospodarjevi sorodniki (N_SOR).
Z 79,3 % prevladujejo njihovi sinovi (N_SOR_S), sledijo njihove hčere (N_SOR_H) z 18,3
%, preostala 2,4 % predstavljata druge sorodnike (N_SOR_VR). 89,8 % naslednikov živi
na kmetijah (N_ZIV_KM), veliko manj (44,6 %) pa jih je tudi članov gospodarjevega
gospodinjstva (N_ZIV_GO). Srednješolsko izobrazbo (N_IZ_SS) ima ali pa bo po
zaključku trenutnega šolanja imelo 63,7 % oseb, ki so določene ali predvidene za
naslednike, natanko četrtina pa ima višjo ali visokošolsko izobrazbo (N_IZ_VS). Formalne
kmetijske izobrazbe (N_IZ_KM) nima oziroma jih ne bo imelo nekaj več kot tri četrtine
(76 %). Od tistih naslednikov, ki so že končali šolanje, jih je zunaj kmetije zaposlenih
(N_ZAP) 80,9 %, vključno s tistimi, ki se še šolajo, pa naj bi bilo v prihodnje zunaj kmetije
zaposlenih 77,5 % naslednikov (N_ZAP_F).
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V povprečju znaša obseg opravljenega dela na kmetiji 1,6 polnovrednih delovnih moči
(PDM)70. Na treh četrtinah (75,2 %) kmetij znaša manj kot 2 PDM, skoraj četrtina (23,8 %)
vseh kmetij ima do 1 PDM. Glede na razpoložljivo delovno silo in njene zmogljivosti se je
v desetih letih obseg opravljenega dela na kmetiji povečal (PDM_P_PO) na četrtini kmetij
(25,6 %), zmanjšal (PDM_P_ZM) pa na 41,3 % kmetij. Med kmetijami, na katerih se bo
obseg opravljenega dela še naprej povečeval ali pa zmanjševal (PDM_PFPZ), je 73,1 %
takšnih, na katerih predvidevajo, da se bo zmanjšal tudi v prihodnje. Pri tem nas je
dodatno zanimalo, kako je zmanjševanje povezano z razpoložljivostjo in zmogljivostjo
delovne sile. Na vprašanja je odgovorila slaba petina (19,4 %) izpraševancev. Za obe
časovni obdobji so kot glavni vzrok za zmanjševanje navedli pomanjkanje vitalne delovne
sile – pomanjkanje mladih in zmanjševanje delovnih zmožnosti pri starejših osebah, ki
živijo na kmetiji. Nasprotno pa se naj bi obseg opravljenega dela oziroma število delovnih
ur na kmetijah po večini povečalo zaradi povečanja delovnih obveznosti, ki naj bi bile
povezane s povečanjem obsega proizvodnje na kmetijah.
Posestna struktura kmetij

Kmetije so v povprečju velike 21,7 hektarjev (VEL), vendar je dobra četrtina kmetij (27 %)
manjših od 10 hektarjev. 64,3 % izpraševancev je menilo, da so njihove kmetije majhne
(VEL_MN), od teh jih slaba polovica (46,4 %) gospodari na kmetijah, ki niso večje od 10
hektarjev. Glede na povprečno površino zemljiških kategorij predstavlja na povprečni
kmetiji gozd (GOZD) 62,2 % vseh površin, kmetijska zemljišča v lasti (KZL) 33,6 %, ostali
delež pa zavzemajo nerodovitne površine. 31,2 % kmetij najema kmetijske površine.
Najete površine predstavljajo na kmetiji v povprečju nekaj več kot desetino (10,8 %)
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZN_KZU).
Na kmetijah se povprečno zarašča 11,9 % kmetijskih zemljišč v lasti (KZZ_KZL), v
zaraščanju oziroma neobdelanih (KZZO_KZL) je povprečno 15,3 %, vključno z
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Obseg opravljenega dela smo opredelili kot demogeografski dejavnik, saj je povezan z značilnostmi delovne sile

na kmetijah.
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kmetijskimi zemljišči, ki jih dajejo v najem (KZ2_KZL), pa se zarašča oziroma je
neobdelanih 17,8 % kmetijskih zemljišč v lasti. Povprečno razmerje med površino
kmetijskih zemljišč v uporabi in površino gozda (KZU_GOZD) sicer kaže, da je v
povprečju površina obeh kategorij približno enaka (1,04 : 1), vendar je to le posledica
nekaterih nadpovprečnih razmerij. Dejansko so pri 68,9 % kmetij razmerja med
površinami teh zemljiških kategorij manjša od 1, kar pomeni, da so na kmetijah v
povprečju površine gozdov večje kot površine kmetijskih zemljišč v uporabi. Rezultati
analize tudi kažejo, da 64,9 % kmetij nima kmetijskih zemljišč v zaraščanju oziroma jih
nima neobdelanih ali jih ne daje v najem, na preostalih kmetijah pa je v povprečju v
uporabi enak delež kmetijskih zemljišč, kot se jih zarašča, je neobdelanih ali pa so dana v
najem (pri izračunu povprečja smo izločili nekaj kmetij z ekstremnimi vrednostmi
koeficientov pojasnjevalne spremenljivke KZ2_KZU).
V desetih letih se je na nekaj manj kot tretjini kmetij (30,3 %) povečala površina kmetijskih
zemljišč v uporabi (KZU_P_PO), na skoraj tolikih (32,2 %) pa se je zmanjšala
(KZU_P_ZM). V prihodnosti naj bi bilo še več kmetij (35,7 %), na katerih naj bi se
površine kmetijskih zemljišč v uporabi zmanjšale (KZU_F_ZM) – razmerje med številom
teh kmetij in kmetij, na katerih naj bi se površine kmetijskih zemljišč v uporabi povečale,
naj bi znašalo 0,74 : 0,26 (KZU_F_PZ). Med kmetijami, na katerih so se površine
kmetijskih zemljišč v uporabi povečale ali zmanjšale, je 77,1 % kmetij takšnih, na katerih
se bodo predvidoma zmanjšale tudi v prihodnje (KZU_PFPZ). Kljub temu naj bi pri
polovici (51,5 %) vseh kmetij površine kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje ostale
enako velike (KZU_F_NI). Na dodatno vprašanje, zakaj se je oziroma zakaj se bo velikost
kmetijskih zemljišč v uporabi spreminjala, je odgovorilo 15,3 % izpraševancev. Kot glavni
vzrok za zmanjšanje velikosti so navedli zmanjšanje obsega kmetijske proizvodnje.
Nasprotno naj bi povečanje obsega proizvodnje vplivalo na povečanje velikosti kmetijskih
zemljišč.
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Ekonomska struktura kmetij

Nekaj manj kot polovica kmetij (47,7 %) proda na tržišču (ZIV_PROD) med 75 in 100 %
živinorejske proizvodnje, več kot četrtina kmetij (26,1 %) pa enako količino živinorejske
proizvodnje porabi doma (ZIV_DOM), od tega 11,7 % kmetij proizvaja le za svoje potrebe.
V povprečju imajo na kmetijah 8,14 glav velike živine (GVZ). V desetih letih se je število
živine povečalo na 34,4 % kmetij (GVZ_P_PO), v prihodnje pa naj bi se povečalo na
24,4 % kmetij, na drugih se bo zmanjšalo ali pa ne bo sprememb. Med kmetijami, na
katerih se bo število živine predvidoma tudi v prihodnje povečalo ali zmanjšalo, je 70,1 %
kmetij takšnih, na katerih se bo še naprej zmanjševalo (GVZ_PFPZ). Iz odgovorov na
dodatno vprašanje, na katero je odgovorila nekaj več kot desetina izpraševancev
(10,3 %), je bilo razvidno, da je zmanjšanje števila živine povezano z obsegom in
zmogljivostjo delovne sile na kmetijah. Vzrokov za povečanje števila živine ni navedel
nihče od izpraševancev.
Povprečen letni posek lesa (ETAT) je na kmetijah 34,5 m3, vendar če izločimo kmetije, za
katere so izpraševanci navedli, da ne sekajo lesa, znaša povprečje 42,3 m3. Na več kot
polovici kmetij (53,6 %) letno posekajo več kot 10 m3 lesa. V povprečju na kmetijah na
enem hektarju gozdnih površin posekajo 2,6 m3, če izločimo kmetije brez etata, pa 3,2 m3
lesa. Skoraj sedem desetin (69,3 %) izpraševancev meni, da so njihovi gozdovi že zelo
izsekani.
Z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo se ukvarja 17,4 % kmetij (DD_S), v prihodnje (DD_S_F)
se jih namerava 36 %, od teh se več kot polovica (55,6 %) trenutno ne ukvarja z nobeno
dopolnilno dejavnostjo. 1,4 % kmetij, na katerih se trenutno ukvarjajo z dopolnilnimi
dejavnostmi, bo te dejavnosti v prihodnje opustilo.
Skoraj tretjina izpraševancev je navedla, da je višina letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja
iz virov na kmetiji, nižja od 2086,46 evrov (500000 sit – PR_SIT05), na 59,4 % kmetij naj
bi prihodek znašal do 12518,78 evrov (3 milijone sit – PR_SIT3), na 74,3 % kmetij pa do
20864,63 evrov (5 milijonov sit – PR_SIT5). Na 4,6 % kmetij znašajo prihodki iz virov na
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kmetiji nad 41729,26 evrov (10 milijonov sit) na leto. Z višino letnega prihodka, ki izhaja iz
virov na kmetiji je zadovoljna (PR_ZADOV) manj kot četrtina gospodarjev (23,9 %).
Povprečno prinašajo viri na kmetiji (PR_KM) k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji
41,6 %, preostali delež (58,4 %) v povprečju odpade na prihodke zunaj kmetije
(PR_NEKM). 10 % kmetij prejema le prihodke zunaj kmetije, samo prihodke, ki izvirajo s
kmetije pa 3,9 %. Subvencije (PR_SUBV) povprečno prinašajo k celotnemu letnemu
prihodku na kmetiji 26,5 %. Nad 50 % k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji prinašajo
subvencije manj kot desetini kmetij (9,8 %). Približno polovici kmetij (51 %) predstavljajo
subvencije do 20 % celotnega letnega prihodka na kmetiji. V primerjavi z viri na kmetiji so
se v desetih letih na 67,9 % kmetij povečali prihodki zunaj kmetije (PR_P_POV), na
preostali tretjini kmetij (32,1 %) so se povečali prihodki iz virov na kmetiji. V prihodnje naj
bi se prihodki iz virov na kmetiji (PR_F_POV) povečali 38,9 % kmetijam, 61,1 %
izpraševancev pa je menilo, da se bodo na njihovih kmetijah v prihodnje povečali prihodki
zunaj kmetij. Med vsemi kmetijami je 28,6 % takšnih, ki so se jim v desetih letih najbolj
povečali prihodki iz virov na kmetiji in se jim bodo iz istih virov povečali tudi v prihodnje
(PR_PFKMN).
Tehnična struktura kmetij

Četrtina izpraševancev (24,7 %) je menila, da so njihove kmetije primerno opremljene s
stroji in z napravami (TEH_S_P), preostali pa, da so opremljene preveč (TEH_S_V – 13,9
%) oziroma premalo (TEH_S_M – 61,3 %). 64,7 % kmetij, ki naj bi bile s stroji in z
napravami premalo opremljene, bodo v prihodnje predvidoma opremljali z dodatnimi stroji
in napravami. Skupno bodo z novimi stroji in napravami v prihodnje opremili 46,6 % kmetij
(TEH_F). Glede na ugotovljeno stanje opremljenosti kmetij s stroji in z napravami ter
glede na predvideno opremljanje v prihodnje bo 42 % kmetij v prihodnje s stroji in z
napravami opremljenih preveč ali pa premalo (TEH_SF_M).
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Razvojno-inovativna struktura kmetij

Z ekološkim kmetovanjem (EKO) se ukvarja 3,3 % kmetij, v prihodnje pa naj bi se poleg
teh s to obliko kmetovanja (EKO_F) ukvarjalo še 2,1 %. Več kot polovica izpraševancev
(58 %) je menila, da njihove kmetije finančno niso sposobne za vlaganje v nadaljnji razvoj.
Večina gospodarjev (75 %) je izjavila, da nima najetih kreditov, za 12,5 % kmetije naj bi bil
zaradi dolga najetih kreditov ali drugih finančnih bremenitev nadaljnji razvoj kmetije
otežen (DOLG_DA), drugih 12,5 % kmetij pa naj dolg najetih kreditov ali drugih finančnih
bremenitev ne bi oviral pri nadaljnjem razvoju (DOLG_NE).

4.3

REZULTATI ANALIZE

Oceno vplivov dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na
stanja in odločitve glede nasleditve na teh kmetijah ter na časovno opredelitev predaje
kmetije nasledniku smo ugotavljali na dva načina, in sicer:
•

kako vplivajo posamezni dejavniki socialnogeografske strukture hribovskih kmetij;

•

kako vpliva več dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij hkrati.

Z izvedbo parcialnih probit modelov binarne izbire in tobit modelov, s katerimi smo
ugotavljali vplive posameznih dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij,
smo oblikovali parcialne modele verjetnosti – parcialni modeli verjetnost stanj in odločitve
glede nasleditve na hribovskih kmetijah in parcialni modeli verjetnosti časovne opredelitve
prenosa hribovskih kmetij na naslednike. Če smo s probit modelom binarne izbire
ugotavljali vplive več dejavnikov socialnogeografske strukture hkrati, smo oblikovali model
verjetnosti, ki smo ga poimenovali sintezni model verjetnosti – sintezni model verjetnosti
stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah ter sintezni model verjetnosti
časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij na naslednike.71 Parcialni modeli
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Čeprav K. Košmelj (2001a, b) in K. Košmelj, K. Vadnal (2003) v takih primerih govorita o univariatnem oziroma

multivariatnem modelu, smo modela poimenovali parcialni in sintezni model. Želeli smo se namreč izogniti
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verjetnosti in sintezni modeli verjetnosti skupaj predstavljajo t. i. model verjetnosti – model
verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na hribovskih kmetijah ter model verjetnosti
časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij na naslednike –, ta dva pa model
verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah, ki pa je konstrukt.
Za vsak dejavnik socialnogeografske strukture smo oblikovali toliko parcialnih modelov
verjetnosti, kolikor je bilo načinov, s katerimi smo posamezni dejavnik izrazili.72 To
pomeni, da smo s parcialnimi probit modeli binarne izbire ugotavljali, kako vsaka od
pojasnjevalnih spremenljivk

X i , s katerimi smo izrazili posamezne dejavnike

socialnogeografske strukture kmetije, posebej vpliva na odvisno spremenljivko Yi .
Za oblikovanje sinteznih modelov verjetnosti smo izbrali le dejavnike, ki so imeli največji
vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah oziroma na časovno
opredelitev prenosa hribovskih kmetij na naslednike. V sintezna probit modela binarne
izbire smo torej vključili le tiste pojasnjevalne spremenljivke, za katere se je z izvedbo
parcialnih probit modelov binarne izbire izkazalo, da najbolj vplivajo na odvisno
spremenljivko Yi , parcialni modeli s temi pojasnjevalnimi spremenljivkami pa so se morali
tudi natančno približati opazovanim podatkom, torej so morali imeti visoko pojasnjevalno
vrednost. Pozorni smo bili tudi na to, kako so te pojasnjevalne spremenljivke med seboj
povezane – če se je izkazalo, da je povezanost med njimi visoka, jih v sintezna modela
verjetnosti nismo vključili. S tem smo izpolnili eno od zahtev pri izvedbi regresijske
analize, da pojasnjevalne spremenljivke med seboj ne smejo biti kolinearne.
Probit modele binarne izbire smo izvedli z računalniškim programom LIMDEP 7.0, ki je bil
izdelan posebej za izračunavanje linearnih in nelinearnih regresijskih modelov.

morebitnim zamenjavam s pojmoma univaritni in multivariatni model, ki ju opredeljuje Greene (2003) in imata drug
pomen (o tem smo natančneje govorili v poglavju o metodah).
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Izjema so le parcialni tobit modeli, s katerimi smo ugotavljali vpliv ekonomske moči kmetije na časovno opredelitev

prenosa kmetij na naslednike. Izbrali smo namreč le tiste kazalnike ekonomske moči, ki so bili najbolj smiselni.
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4.3.1 VPLIV DEJAVNIKOV SOCIALNOGEOGRAFSKE STRUKTURE HRIBOVSKIH
KMETIJ NA STANJA IN ODLOČITVE GLEDE NASLEDITVE NA NJIH

4.3.1.1 Parcialni modeli verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na
hribovskih kmetijah

S parcialnimi probit modeli binarne izbire smo ugotavljali, kako vplivajo na stanja in
odločitve glede nasleditve na kmetiji posamezni dejavniki socialnogeografske strukture
kmetije, torej neodvisno od drugih dejavnikov socialnogeografske strukture kmetije.
Rezultati izvedbe parcialnih probit modelov binarne izbire, ki so podrobneje predstavljeni v
prilogi 3, kažejo, da je večina modelov statistično značilnih, potrjenih pa je tudi večina
predpostavk o vplivih dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij na stanja in
odločitve glede nasleditve na njih. Vplivi naj bi bili po večini zelo visoki, vendar pa mere
skladnosti, ki predstavljajo natančnost, s katero se model približa opazovanim podatkom,
kažejo, da se vrednosti odvisne spremenljivke Yi , ki smo jih ocenili z modeli, z
opazovanimi (dejanskimi) vrednostmi ne ujemajo dobro. Vrednosti McFaddnovih
2
psevdo- R 2 ( RMF
) oziroma indeksov razmerja verjetij (LRI) kot kazalnikov skladnosti so

namreč pri večini modelov zelo nizke. Kot smo že podrobneje pojasnili v poglavju o
metodah, se pri modelih diskretne izbire vrednosti psevdo- R 2 po večini sicer gibljejo med
0,2 in 0,6 ter so precej nižje od vrednosti determinacijskega koeficienta R 2 pri
konvencionalnih regresijskih modelih, smiselne rezultate pa naj bi dajali tudi modeli, pri
katerih je indeks pod 0,3, vendar pa so skoraj pri vseh izračunanih parcialnih probit
modelih binarne izbire te vrednosti pod 0,2. Zaradi tega je le malo izračunanih modelov
dovolj zanesljivih in primernih, da bi lahko izide odvisne spremenljivke Yi tudi dovolj
natančno pojasnili z danimi vrednostmi pojasnjevalnih spremenljivk ( X 1, X 2 , ... , X k ) .
Kljub nizkim pojasnjevalnim vrednostim parcialnih probit modelov binarne izbire smo
rezultate modelov podrobneje predstavili. Čeprav višine jakosti vplivov posameznih
dejavnikov in višine verjetnosti izidov odvisne spremenljivke Yi oziroma vrednosti
sprememb verjetnosti posameznega izida, če se vrednost določene pojasnjevalne
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spremenljivke X i spremeni za eno enoto, pri izračunanih modelih niso zanesljive, pa
lahko iz njih kljub temu ugotavljamo, kateri dejavniki bolj vplivajo na stanja in odločitve
glede nasleditve na kmetiji in kateri manj, kakšne so smeri vplivov in kakšna so razmerja
med verjetnostmi uresničitve izidov odvisne spremenljivke Yi .
Zaradi boljše razumljivosti smo pri izračunanih modelih kot mero skladnosti navajali
podatke o deležih posameznih odzivov odvisne spremenljivke Yi in vseh izidov odvisne
spremenljivke Yi (cenitev R 2 ), ki so bili z izbranim modelom pravilno napovedani.
Posebej smo opozorili na modele, ki imajo slabe napovedne moči – pri večini teh modelov
gre za to, da za odvisno spremenljivko Yi ne napovedo pravilno nobenega izida Yi = 0 ,
2
in na modele, katerih vrednosti McFaddnovih psevdo- R 2 ( RMF
) oziroma indeksov

razmerja verjetij (LRI) so višje od 0,150 in pomenijo pri izračunanih modelih že visoko
vrednost.

4.3.1.1.1 Vpliv dejavnikov poselitvene strukture kmetije

Pri poselitveni strukturi kmetij smo kot dejavnik, za katerega sklepamo, da vpliva na stanja
in odločitve glede nasleditve, opredelili lego kmetije in ga izrazili na različne načine.
Rezultati parcialnih probit modelov binarne izbire kažejo, da razen lege kmetije v zaselku
(NAS_ZAS) ali vasi (NAS_VAS) pojasnjevalne spremenljivke, s katerimi smo ta dejavnik
izrazili, statistično pomembno vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah.
Primerjava vrednosti LRT-jev s kritičnimi vrednostmi χ 2 porazdelitev z eno stopnjo
prostosti pri vsakem modelu kaže, da sta modela, pri katerih je pojasnjevalna
spremenljivka tip naselja (NAS_TIP) ali pa samotna kmetija (NAS_SAM) statistično
značilna pri manj kot 10 % tveganju, model s pojasnjevalno spremenljivko, ki izraža
oddaljenost kmetije od veterinarja (ODD_VET), je statistično značilen pri manj kot 5 %
tveganju, modeli z drugimi pojasnjevalnimi spremenljivkami pa so statistično značilni pri
manj kot 1 % tveganju.
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Rezultati parcialnih probit modelov binarne izbire, s katerimi smo ugotavljali povezanost
stanj in odločitev glede nasleditve na analiziranih kmetijah in oddaljenostjo kmetij od
različnih oblik storitvenih dejavnosti kažejo, da se v vseh primerih z oddaljenostjo
zmanjšuje verjetnost, da bodo kmetije prevzeli nasledniki in se bodo na njih še naprej
ukvarjali s kmetovanjem. Med izbranimi oblikami storitvenih dejavnosti ima najvišji vpliv
oddaljenost kmetije od trgovine z osnovnimi živili, in sicer se na hipotetični povprečni
kmetiji73 s povečanjem oddaljenosti za 1 kilometer verjetnost dogodka Yi = 1 zmanjša za
1,9 %.
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Slika 10: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na oddaljenost kmetije od najbližje trgovine z osnovnimi živili (TRG_ODD).
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Kot smo pojasnili v poglavju o metodah, temeljijo vrednosti mejnih učinkov na povprečnih vrednostih

pojasnjevalnih spremenljivk. Izraz hipotetična povprečna kmetija povzemamo po avtorjih Glauben, Tietje in Weiss
(2002) ter po Juvančiču (2002).
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Če je kmetija od trgovine z osnovnimi živili oddaljena 2 kilometra, je verjetnost, da bo
kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem, 71,6 %, če je
oddaljena 10 kilometrov je verjetnost 54,4 %, pri 20-ih kilometrih oddaljenosti znaša
verjetnost 32,3 %, pri 30-ih pa 15,4 % (slika 10). Kljub temu pa moramo biti pri
interpretaciji rezultatov modela previdni – z njim lahko namreč za odvisno spremenljivko
Yi pravilno napovemo le 26,6 % izidov Yi = 0 .

Še bolj kot pri oddaljenost od trgovine z osnovnimi živili se vrednost odvisne
spremenljivke Yi spremeni pri spremembi oddaljenosti kmetije od osnovne šole, in sicer
se s povečanjem oddaljenosti za 1 kilometer verjetnost dogodka Yi = 1 na hipotetični
povprečni kmetiji zmanjša za 16,6 %.
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Slika 11: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na oddaljenost kmetije od osnovne šole (OS_ODD).
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Pri povprečni oddaljenosti od osnovne šole (0,74 kilometra) je verjetnost dogodka Yi = 1
na hipotetični kmetiji 61 %, pri dveh kilometrih 40,1 %, pri petih pa le še 6,1 % (slika 11).
Vendar pa verjetnosti za oddaljenosti nad 3 kilometre niso zanesljive, saj ni bila nobena
analizirana kmetija oddaljena od osnovne šole več kot 3 kilometre. Model pravilno napove
62,6 % izidov odvisne spremenljivke Yi – izidov Yi = 0 le 15,9 %.
Tudi drugi modeli, pri katerih pomenijo pojasnjevalne spremenljivke oddaljenost kmetij od
izbranih oblik storitvenih dejavnosti, se slabo približajo opazovanim podatkom. Nizki so
zlasti deleži pravilno napovedanih izidov odvisne spremenljivke Yi = 0 , saj znašajo med 5
in 20 %, nižje kakor pri modelih s pojasnjevalno spremenljivko TRG_ODD oziroma
OS_ODD pa so tudi vrednosti mejnih učinkov – pri oddaljenost hipotetične povprečne
kmetije od občinskega središča, zdravnika in najbližje glavne ceste v dolini se verjetnost,
da jo bo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem, za vsak
dodatni kilometer v povprečju zmanjša za 1,2 %.
Glede na rezultate modela ima mnenje gospodarja o naravni legi kmetije za kmetijsko
proizvodnjo (NAR_LEG) pomemben vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na
kmetiji ( β = 0,661; t-vrednost = 6,143). Če gospodar meni, da je naravna lega kmetije
dobra, se v primerjavi s tem, da bi bila lega kmetije slaba, verjetnost uresničitve dogodka
Yi = 1 poveča za 23,7 %, vendar je tudi, če gospodar meni, da je naravna lega kmetij

slaba, ta verjetnost 54-odstotna. Od 28,1 % gospodarjev, ki menijo, da imajo njihove
kmetije ugodno naravno lega za kmetijsko proizvodnjo, jih 77,9 % gospodari na kmetijah,
ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem.
Rezultati t-testa kažejo (t(787) = 2,186; p = 0,029), da obstajajo po nadmorskih višinah
glede na izid odvisne spremenljivke Yi med kmetijami statistično pomembne razlike.
Povprečna nadmorska višina analiziranih kmetij, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo
na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem, je 688 metrov (Me∗ = 670 m), kmetije, na

∗

Mediana.
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katerih do nasleditve ne bo prišlo, oziroma kmetije, ki jih bodo nasledniki prevzeli, vendar
se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, pa ležijo v povprečju na 710 metrih nadmorske
višine (Me = 700 m). Verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 se torej z višanjem
nadmorske višine zmanjšuje, in sicer za 2,7 %, če je na hipotetični kmetiji nadmorska
višina za 100 metrov višja od povprečja. Verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 zgodil, je na
kmetiji, ki leži na 400 metrih nadmorske višine, 10,5 % večja kot na kmetiji, ki leži na 800
metrih nadmorske višine, in za 22 % večja kot na najvišje ležeči kmetiji, ki je bila zajeta v
anketiranje. Vendar pa rezultati modela niso zanesljivi, saj se model zlasti pri napovedih
izidov Yi = 0 zelo slabo približa opazovanim (dejanskim) vrednostim – pravilno jih namreč
napove le 0,3 %.
Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s
kmetovanjem, je manjša tudi, če je kmetija samotna (NAS_SAM), in sicer za 6,1 % v
primerjavi s kmetijami, ki ležijo v zaselkih ali strnjenih naseljih – vaseh (NAS_ZAS,
NAS_VAS). Vendar pa model ne napove pravilno nobenega izida Yi = 0 , pa tudi
koeficient β je statistično značilen pri 90-odstotnem intervalu zaupanja (p = 0,080).
Najvišji delež odzivov pravilno napove model s pojasnjevalno spremenljivko, ki izraža
mnenje gospodarja o veliki oddaljenosti, odmaknjenosti kmetije od najbližjih
administrativnih središč in glavne ceste v dolini (IZOL_LEG). Cenitev R 2 znaša 70,6

% –in sicer napove model 72,1 % izidov Yi = 0 in 69,6 % izidov Yi = 1 – McFaddnov R 2
oziroma LRI pa je 0,166. Vpliv tega dejavnika, s katero smo prav tako izrazili lego kmetije
je izrazit in negativen – vrednost koeficienta β znaša –1,088, t-vrednost pa –11,359 –,
kar pomeni, da je pri kmetijah, katerih gospodarji menijo, da so oddaljene, odmaknjene od
najbližjih administrativnih središč in glavne ceste v dolini, verjetnost, da bo kmetijo prevzel
naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem, nižja kot na 39,9 %. kmetij,
katerih gospodarji imajo glede lege nasprotno mnenje. Kmetij, katerih gospodarji menijo,
da niso oddaljene, odmaknjene od najbližjih administrativnih središč in glavne ceste v
dolini, prevzeli pa jih bodo nasledniki in se na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem, je
79,6 %, med kmetijami, katerih gospodarji imajo nasprotno mnenje, pa je 60,3 % tistih, na
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katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma jih bodo nasledniki prevzeli, vendar se ne bodo
ukvarjali s kmetovanjem (slika 12).
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Slika 12: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke IZOL_LEG po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Rezultati modela, katerega pojasnjevalna spremenljivka izraža gospodarjevo mnenje o
stanju cestne povezave od kmetije do glavne ceste v dolini (CEST_STA), niso relevantni,
saj se konstanta α statistično ne razlikuje od nič. Model sicer skupno napove 64,1 %
izidov, od tega 75,6 % izidov Yi = 0 in 56,8 % izidov Yi = 1 , verjetnost, da bo kmetijo
prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem pa se pri spremembi
vrednosti pojasnjevalne spremenljivke z X i = 0 na X i = 1 poveča za 31 %, vendar je,
tudi če gospodarji menijo, da je cestna povezava slaba, ta verjetnost skoraj 50-odstotna.
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4.3.1.1.2 Vpliv dejavnikov demogeografske strukture kmetije

Večina parcialnih probit modelov binarne izbire, s katerimi smo ugotavljali vplive
dejavnikov demogeografske strukture kmetije na stanje in odločitve glede nasleditve na
njej, je statistično značilnih, po večini pri manj kot 1 % tveganju. Statistično niso značilni
modeli, katerih pojasnjevalne spremenljivke pomenijo:
•

število oseb, ki živijo na kmetiji, ter so stare 65 in več let (OS_NAD64);

•

višje- ali visokošolsko izobrazbeno raven gospodarja (G_IZ_VS),

•

sorodstveno razmerje naslednika z gospodarjem (N_SOR);

•

sorodstveno razmerje naslednika z gospodarjem – sin ali hči (N_SOR_SH);

•

zaposlitev gospodarja ali/in partnerja zunaj kmetije (G_P_ZAP);

•

starost naslednika (N_STAR).

Za prve štiri modele sklepamo, da je statistična neznačilnost posledica neenakomernih
razmerij med frekventnostjo pojavitev pri posameznih rezultatih pojasnjevalnih
spremenljivk.
Rezultati parcialnih probit modelov binarne izbire kažejo, da ima število oseb na kmetiji
kot eden od dejavnikov demogeografske strukture kmetije velik vpliv na stanje in odločitve
glede nasleditve na kmetiji. Najbolj je takšen vpliv izražen pri modelu, katerega
pojasnjevalna spremenljivka pomeni število oseb, ki živijo v gospodarjevem in
morebitnem drugem gospodinjstvu na kmetiji (OS_KMET; β = 0,241; t-vrednost =
9,907).
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Slika 13: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na število oseb, ki živijo v gospodarjevem
in morebitnem drugem gospodinjstvu na kmetiji (OS_KMET).

Primerjava med skupinama kmetij, ki sta določeni glede na izid odvisne spremenljivke Yi ,
kaže, da se skupini po številu oseb, ki živijo v gospodarjevem in morebitnem drugem
gospodinjstvu med seboj statistično pomembno razlikujeta (t(787) = –10,488; p = 0,000).
Povprečno živi na kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej
ukvarjali s kmetovanjem, 4,9 oseb (Me = 5 oseb; min. = 1 oseba, maks. = 14 oseb), na
kmetijah, z izidom odvisne spremenljivke Yi = 0 , pa 3,5 oseb (Me = 3 osebe; min. = 0
oseb, maks. = 9 oseb). Na največ kmetijah (23,7 %), na katerih se bo dogodek Yi = 1
zgodil, živi v gospodarjevem in morebitnem drugem gospodinjstvu 6 oseb, največji delež
kmetij (20,5 %), na katerih do nasleditve ne bo prišlo, oziroma kmetijah, ki jih bodo
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nasledniki prevzeli, vendar se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, pa ima v gospodarjevem
in morebitnem drugem gospodinjstvu 2 osebi (slika 13).
Natančnost, s katero se model s pojasnjevalno spremenljivko OS_KMET približa
opazovanim podatkom, pa je kljub temu nizka – model pravilno napove 69,8 % vseh
izidov odvisne spremenljivke Yi , pravilno ne napove več kot 45 % izidov Yi = 0 in skoraj
30 % izidov Yi = 1 . Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s
kmetovanjem, se na hipotetični povprečni kmetiji z dodatno osebo v gospodarjevem in
morebitnem drugem gospodinjstvu na kmetiji poveča za 5,2 %. Verjetnost sprva s
povečevanjem števila oseb strmo narašča (slika 14) – npr. če živi v gospodarjevem in
morebitnem drugem gospodinjstvu na kmetiji osem oseb, se verjetnost poveča za 57,4 %,
pri več kot osmih osebah pa preseže vrednost 90 % in se postopoma približuje proti 100
%. Vrednost 50-ih odstotkov preseže, če živijo na kmetiji več kot tri osebe.
Nekoliko manjši vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, vendar prav tako
pomemben kot pojasnjevalna spremenljivka OS_KMET, ima število oseb na kmetiji, ki
živijo samo v gospodarjevem gospodinjstvu (OS_GOSP; β = 0,211; t-vrednost = 7,923).
Model pravilno napove 70,7 % izidov Yi = 1 in 52,9 % izidov Yi = 0 , skupno pa 63,8 %
izidov odvisne spremenljivke Yi , torej 6 % manj, kot če bi bile v model vključene tudi
osebe, ki živijo na kmetiji v morebitnem drugem gospodinjstvu. Vendar pa je pri modelu s
pojasnjevalno spremenljivko OS_GOSP vrednost mejnih učinkov višja – verjetnost
uresničitve dogodka Yi = 1 na hipotetični povprečni kmetiji se pri povečanju ali
zmanjšanju za eno osebo spremeni za 7,7 %. S slike 14 je razvidno, da je verjetnost, da
bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, večja že pri eni
osebi, in sicer znaša 41,8 %, kar je celo več, kot če živita v gospodarjevem in morebitnem
drugem gospodinjstvu na kmetiji dve osebi.

146

100

80

Pi = 1 (%)

60

40

20
OS_KMET

OS_GOSP

0
0

2

4

6

8

10

12

14

Število oseb

Slika 14: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –

Pi – glede na število oseb, ki živijo v gospodarjevem in morebitnem drugem gospodinjstvu na kmetiji
(OS_KMET) oziroma le v gospodarjevem gospodinjstvu (OS_GOSP).

Primerjava med parcialnimi probit modeli binarne izbire, katerih pojasnjevalne
spremenljivke pomenijo število oseb na kmetiji (ne le v gospodarjevem, ampak tudi v
morebitnem drugem gospodinjstvu na kmetiji) v določeni starostni skupini, kaže, da ima
največji vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji število oseb, starih od 15
do 64 let (OS_15_64; β = 0,270; t-vrednost = 9,193). S tem, ko je na hipotetični
povprečni kmetiji ena oseba, stara od 15 do 64 let, več, se verjetnost, da bo kmetijo
prevzel naslednik in na njej nadaljeval s kmetovanjem, poveča za 9,8 %. Pri dodatni
osebi, stari do 14 let, se verjetnost poveča za 6,9 %, vendar pa je vpliv števila oseb na
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kmetiji, starih do 14 let, manjši (OS_14; β = 0,263; t-vrednost = 4,867), model pa
pravilno napove za odvisno spremenljivko Yi le izide Yi = 1 .
Število otrok v gospodarjevi družini kot eden od dejavnikov demogeografske strukture

kmetije vpliva na verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 , vpliv pa je pozitiven. Če v
gospodarjevi družini ni otrok (OTR_0), je ta verjetnost za 35,6 % manjša, kot če otroci so,
vendar je tudi pri kmetiji z otroki verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej
nadaljeval s kmetovanjem, 63,7-odstotna. Za vsakega otroka (OTR) se na hipotetični
povprečni kmetiji verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 zgodil, poveča za 2 % – pri enem
otroku je ta verjetnost 50,8-odstotna, pri petih nekaj več kot 59-odstotna (slika 15).
S slike 15 je tudi razvidno, da so verjetnosti še višje, vpliv pa še večji (koeficient β =
0,405; t-vrednost = 9,499), če je v modelu dejavnik demogeografske strukture kmetije, ki
pomeni število otrok moškega spola v gospodarjevi družini in je izražen s
pojasnjevalno spremenljivko OTR_M. Če je na hipotetični povprečni kmetiji v gospodarjevi
družini en otrok moškega spola več, se verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo
na njej nadaljeval s kmetovanjem, poveča za 13,9 %. Pri gospodarjih, ki imajo več kot tri
otroke moškega spola, je ta verjetnost večja od 90-ih odstotkov.
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Slika 15: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na število vseh otrok v gospodarjevi družini (OTR) in število otrok moškega spola v
gospodarjevi družini (OTR_M).

V povprečju živi na kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih nadaljevali s
kmetovanjem, več otrok moškega spola (M = 1,73) kot na kmetijah, na katerih se to ne bo
zgodilo (M = 0,92). Brez otrok moškega spola v gospodarjevi družini je več kot 42 %
kmetij, na katerih do nasleditve ne bo prišlo, če se bo to zgodilo, pa nasledniki na njih ne
bodo nadaljevali s kmetovanjem, vsaj enega otroka moškega spola v gospodarjevi družini
pa ima 82,5 % kmetij z izidom odvisne spremenljivke Yi = 1 (slika 16).
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Slika 16: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na število otrok moškega spola v
gospodarjevi družini (OTR_M).

Model s pojasnjevalno spremenljivko OTR_M sicer napove pravilno 2,5 % več vseh izidov
odvisne spremenljivke Yi kot modela s pojasnjevalno spremenljivko OTR oziroma
OTR_0, vendar pa je pravilno napovedanih 42,5 % izidov Yi = 0 , skoraj 20 % izidov
Yi = 1 pa model ne napove pravilno. Dejanskim vrednostim se nekoliko natančneje

približamo, če pomeni pojasnjevalna spremenljivka v modelu razmerje med številom otrok
moškega spola in skupnim številom otrok v gospodarjevi družini (OTRM_OTR) – z njim
namreč napovemo 3,1 % več vseh izidov odvisne spremenljivke Yi , kot pri pojasnjevalni
spremenljivki OTR_M, pa tudi vpliv te pojasnjevalne spremenljivke na stanja in odločitve
glede nasleditve na kmetiji je nekoliko višji (koeficient β = 1,317; t-vrednost = 9,927) –
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2
RMF
oziroma LRI znaša 0,167. Iz poteka krivulje na sliki 17 je razvidno, da dejstvo, da so

v gospodarjevi družini vsi otroci moškega spola, še ne pomeni povsem zagotovo, da bo
na kmetiji do nasleditve dejansko prišlo in da bo naslednik na njej tudi nadaljeval s
kmetovanjem, ne pomeni pa tudi, da se, če gospodar nima otrok moškega spola, to ne bo
zgodilo, verjetnost za uresničitev dogodka Yi = 1 je namreč skoraj 40-odstotna. Razlika v
verjetnosti uresničitve dogodka Yi = 1 med najvišjo in najnižjo vrednostjo pojasnjevalne
spremenljivke OTRM_OTR znaša 43,7 %, razlika v povprečnih vrednostih koeficientov
med skupinama kmetij glede na izid odvisne spremenljivke Yi pa je 0,282 – pri kmetijah z
izidom Yi = 0 znaša koeficient 0,328, pri kmetijah z izidom Yi = 1 pa 0,610.
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Slika 17: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –

Pi – glede razmerje med številom otrok moškega spola in skupnim številom otrok v gospodarjevi družini
(OTRM_OTR).
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Število generacij, v katerem je kmetija v rokah gospodarjeve družine (GENER), je

dejavnik demogeografske strukture, ki vpliva na stanja in odločitve glede nasleditve na
kmetiji – v modelu, v katerem je ta dejavnik opredeljen v obliki pojasnjevalne
spremenljivke, znaša koeficient β 0,598, t-vrednost pa 5,344. Model pravilno napove
67,2 % vseh izidov odvisne spremenljivke Yi , in sicer 49,7 % izidov Yi = 0 in 78,4 %
izidov Yi = 1 . Če je kmetija v rokah gospodarjeve družine generacijo več, kot znaša
povprečje za vse kmetije, se verjetnost, da bo hipotetično kmetijo prevzel naslednik, ki bo
na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, poveča za 5,8 %. Če bi bila kmetija v rokah
gospodarjeve družine (hipotetično) več kot 10 generacij, bi obstajala več kot 90-odstotna
verjetnost, da bi jo prevzel naslednik, ki bi na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem. Če se
ukvarja s kmetijstvom prva generacija, je ta verjetnost 37,8-odstotna (slika 18).
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Slika 18: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na število generacij, v katerem je kmetija v rokah gospodarjeve družine (GENER)
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V povprečju kmetujejo na kmetijah z izidom odvisne spremenljivke Yi = 0 tri generacije
iste družine (Me = 3 generacije), na kmetijah z izidom odvisne spremenljivke Yi = 1 pa
4,4 generacije (Me = 4 generacije). Največ kmetij (48,8%), ki jih bodo prevzeli nasledniki,
ki bodo na njih nadaljevali s kmetovanjem, je v rokah iste družine od 3 do 5 generacij,
največ kmetij (49,7 %), na katerih do nasleditve ne bo prišlo, oziroma kmetij, ki jih bodo
nasledniki prevzeli, vendar se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, je v rokah iste družine
dve generaciji (slika 19).
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Slika 19: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na število generacij, v katerem je kmetija v
rokah gospodarjeve družine (GENER).

Med demogeografskimi dejavniki, ki predstavljajo individualne lastnosti gospodarja, ima
izrazit vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji odločitev gospodarja, ali bi
se še enkrat odločil, da bo prevzel kmetijo in na njej gospodaril, če bi imel to
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možnost. V modelu, v katerem je ta dejavnik opredeljen s pojasnjevalno spremenljivko

(G_ODLOC), znaša koeficient β 1,199, t-vrednost pa 12,229. Skupno model pravilno
napove 73,6 % izidov odvisne spremenljivke Yi , pri tem napove pravilno 64,6 % izidov
Yi = 0 in 79,4 % izidov Yi = 1 , McFaddnov R 2 oziroma LRI pa znaša 0,196. Zelo visoka

(74,5-odstotna) je verjetnost, da bo prišlo do nasleditve na kmetijah – katerih gospodarji bi
se še enkrat odločili za prevzem kmetije in gospodarjenje na njej – ter tudi, da se bodo na
njih nasledniki še naprej ukvarjali s kmetovanjem. Verjetnost, da se bo to zgodilo, je na
kmetijah, katerih gospodarji se ne bi še enkrat odločili za prevzem, 40,9 % nižja.
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Slika 20: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke G_ODLOC po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Med kmetijami, katerih gospodarji bi se še enkrat odločili, da bi prevzeli kmetije in na njih
gospodarili, je 77,8 % takšnih, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej
ukvarjali s kmetovanjem, med kmetijami, katerih gospodarji se za to ne bi odločili, pa je
154

66,8 % takšnih, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma jih bodo nasledniki prevzeli,
vendar se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem (slika 20).
Na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji vpliva med demogeografskimi dejavniki,
ki predstavljajo individualne značilnosti gospodarja, tudi starost gospodarja, vendar je
vpliv majhen. Dejavnik smo izrazili na tri različne načine, vendar se je, ne glede na to,
katerega smo v obliki pojasnjevalne spremenljivke X i vključili v parcialni probit model
binarne izbire, izkazalo, da vpliva na uresničitev dogodka Yi = 1 negativno. Med
pojasnjevalnimi spremenljivkami ni pomembnih razlik v vplivih – pri modelu s
pojasnjevalno spremenljivko starost gospodarja (G_STAR) znaša koeficient β –2,250, tvrednost pa –4,770, podobne vrednosti pa so tudi pri pojasnjevalni spremenljivki
G_STAR2, pri kateri so starosti gospodarjev kvadrirane (koeficient β = –1,786, tvrednost pa –4,727), in pri pojasnjevalni spremenljivki G_STAR65, ki kot slamnata
spremenljivka določa gospodarje, ki so stari 65 let in več oziroma manj kot 65 let
(koeficient β = –0,396, t-vrednost = –4,222).
Vrednosti odvisnih spremenljivk Yi , ki smo jih ocenili z modeli, se slabo ujemajo z
opazovanimi (dejanskimi) vrednostmi – najmanj sta zanesljiva modela s pojasnjevalno
spremenljivko G_STAR2 in G_STAR65, ki za odvisno spremenljivko Yi ne napovesta
pravilno nobenega izida Yi = 0 , model s pojasnjevalno spremenljivko G_STAR pravilno
napove 14,3 % izidov Yi = 0 in 90,2 % izidov Yi = 1 , vendar napove skupno manj vseh
izidov odvisne spremenljivke Yi kot druga modela.
Če se na hipotetični povprečni kmetiji starost gospodarja poveča za eno leto, se
verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem,
zmanjša za 0,8 % – mejni učinki so pri modelih s pojasnjevalno spremenljivko G_STAR
oziroma G_STAR2 enaki. Če je gospodar star 45 let, je verjetnost, da se bo dogodek
Yi = 1 zgodil, 73,9-odstotna, pri starosti 90-ih let pa 35,6-odstotna (slika 21).
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Slika 21: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na starost gospodarja (G_STAR)

Na kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih nadaljevali s kmetovanjem, je
srednja starost gospodarjev 58 let (M = 59,5 let, min. = 45 let, maks. = 84 let), na
kmetijah, kjer se to ne bo zgodilo, pa je srednja starost gospodarjev 63 let (M = 62,8 let,
min. = 45 let, maks. = 86 let). Na skoraj 70 % kmetij z odvisno spremenljivko Yi = 1 so
gospodarji stari med 45 in 64 let, kmetij z gospodarji v isti starostni skupini in z odvisno
spremenljivko Yi = 0 je 56,5 % (slika 22)74. Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki
bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, se, če je gospodar star nad 64 let (G_STAR65),
zmanjša za 14,7 %, vendar je še vedno 51,2-odstotna.

74

Natančnejša interpretacija rezultatov je v naslednjem poglavju pri razpravi.
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Slika 22: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na starost gospodarjev (G_STAR)

V modelu s pojasnjevalno spremenljivko spol gospodarja (G_SPOL) se je izkazalo, da
konstanta α ni statistično značilna, model pa za odvisno spremenljivko Yi tudi ne napove
pravilno niti enega izida Yi = 0 . Rezultatov modela, po katerih naj bi bila, če je gospodar
moškega spola, verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s
kmetovanjem, 10,1 % večja, kot če je na kmetiji gospodarica, zato ne moremo
interpretirati kot zanesljivih.
Tudi rezultati modela s pojasnjevalno spremenljivko G_NASL, ki pomeni, da je trenutni
gospodar predhodnega gospodarja nasledil, niso zanesljivi. Tudi v tem primeru

konstanta α ni statistično značilna. Model za odvisno spremenljivko Yi sicer pravilno
napove tudi izide Yi = 0 , vendar le 13,3 % izidov. Mejni učinki kažejo, da je, če je
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gospodar nasledil predhodnega gospodarja, verjetnost, da bo tudi trenutnega gospodarja
nasledil naslednik, ki se bo na kmetiji še naprej ukvarjal s kmetovanjem, 18,9 % večja, kot
če trenutni gospodar predhodnega gospodarja ni nasledil. Vpliv je torej pozitiven, vendar
je majhen.
Pojasnjevalni spremenljivki, ki opredeljujeta gospodarjev stan – zakonski oziroma
zunajzakonski (G_POROK) ali samski stan (G_SAM) –, imata na stanje in odločitve glede
nasleditve na kmetiji obraten vpliv: prva vpliva na uresničitev dogodka Yi = 1 pozitivno,
druga negativno. Vpliva sta majhna in sta si glede na jakost podobna – če je v model
vključena pojasnjevalna spremenljivka G_POROK, znaša koeficient β 0,562, t-vrednost
pa 4,764, pri pojasnjevalni spremenljivki G_SAM pa je koeficient β –0,747, t-vrednost pa
–4,170. Oba modela pravilno napovesta enako število vseh izidov odvisne spremenljivke
Yi , in sicer 63,5 %, pri čemer napove model s pojasnjevalno spremenljivko G_POROK

pravilno več izidov Yi = 0 (26 %), kot model s pojasnjevalno spremenljivko G_SAM (12
%), le-ta pa več izidov Yi = 1 (96 %), medtem ko model s pojasnjevalno spremenljivko
G_POROK napove pravilno 87,5 % teh izidov. Če je gospodar poročen oziroma živi v
zunajzakonski skupnosti, se verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi
gospodaril, poveča za 21,2 %. Če pa je gospodar samski, kar pomeni, da poleg tega, da
ni poročen oziroma da ne živi v zunajzakonski skupnosti, tudi ni vdovec (torej ni bil nikoli
poročen ali pa ni živel v zunajzakonski skupnosti), se verjetnost uresničitve dogodka
Yi = 1 zmanjša za 28,8 % in znaša 34,1 %. Med kmetijami, katerih gospodarji so samski,

je 66,1 % takšnih, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma jih bodo nasledniki
prevzeli, vendar se na njih ne bodo ukvarjali s kmetovanjem. Med kmetijami, katerih
gospodarji so poročeni ali živijo v zunajzakonski skupnosti, pa je takšnih 35,1 % (slika 23).
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Slika 23: Zastopanost rezultatov Xi = 1 pojasnjevalnih spremenljivk G_POROK in G_SAM po posameznih
izidih odvisne spremenljivke Yi

Za modele, v katerih je z različnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami izražen dejavnik
demogeografske strukture – končana raven splošne izobrazbe gospodarja –, je
značilno, da so njihove napovedne moči slabe. Za odvisno spremenljivko Yi namreč ne
pojasnijo nobenega izida Yi = 0 , model s pojasnjevalno spremenljivko G_IZ_VS pa, kot
smo že navedli, ni statistično značilen. Tudi vpliv drugih dveh pojasnjevalnih spremenljivk
– pojasnjevalne spremenljivke G_IZ_OS, ki pomeni, če je X i = 1 , osnovnošolsko ali nižjo
izobrazbeno raven gospodarja, in pojasnjevalne spremenljivke G_IZ_SS, ki določa, da
ima gospodar končano srednješolsko izobrazbo – je majhen v primerjavi z drugimi
pojasnjevalnimi spremenljivkami parcialnih probit modelov binarne izbire. Pri prvem znaša
koeficient β –0,298, t-vrednost pa –3,054, pri drugem je koeficient β 0,312 in t-vrednost
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3,326. Kot je razvidno iz predznakov koeficientov β , se, če ima gospodar končano
osnovno šolo oziroma če te celo ni dokončal, verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik,
ki bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, zmanjša, in sicer za 11,3 %, v razmerju s
kmetijami, katerih gospodarji imajo končano srednješolsko ali višjo oziroma visokošolsko
izobrazbo. Nasprotno je na kmetijah, na katerih imajo gospodarji srednješolsko izobrazbo,
verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 zgodil, za 12 % večja, kot pa če je izobrazbena
raven gospodarja osnovnošolska ali pa ima ta celo višjo oziroma visokošolsko75
izobrazbo, in znaša 69,2 %.
Slabo napovedno moč ima tudi model, v katerem je v obliki pojasnjevalne spremenljivke
G_IZ_KM izražen dejavnik demogeografske strukture kmetije, ki predstavlja eno od
gospodarjevih individualnih značilnosti, in sicer formalno kmetijsko izobrazbo
gospodarja. Model za odvisno spremenljivko Yi namreč ne napove pravilno nobenega

izida Yi = 0 . Vpliv tega dejavnika je za malenkost višji kot vpliv pojasnjevalnih
spremenljivk G_IZ_OS in G_IZ_SS, ki opredeljujeta dejavnik »končana raven izobrazbe
gospodarja«, vendar še vedno majhen (koeficient β = 0,598, t-vrednost = 3,564). Če ima
gospodar kmetije formalno kmetijsko izobrazbo, znaša verjetnost, da ga bo nasledil
naslednik, ki bo na kmetiji tudi nadaljeval s kmetovanjem, 76,4 % in je za 17,7 % večja,
kot če gospodar takšne izobrazbe nima. Med kmetijami, katerih gospodarji imajo formalno
kmetijsko izobrazbo, je 79,5 % takšnih, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih tudi
nadaljevali s kmetovanjem, vendar pa je tudi 58,9 % takšnih, katerih gospodarji formalne
kmetije izobrazbe nimajo, vendar se bo na njih dogodek Yi = 1 vseeno zgodil (slika 24).

75

Vpliv pojasnjevalne spremenljivke G_IZ_VS je negativen, vendar interpretacija takšnega vpliva zaradi majhne

frekventnosti pojavitve rezultatov pri tej spremenljivki ni mogoča.
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Slika 24: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke G_IZ_KM po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Modeli, katerih pojasnjevalne spremenljivke izražajo zaposlitev gospodarja in/ali
partnerja zunaj kmetije, se slabo približajo opazovanim podatkom, saj ne napovejo

pravilno nobenega izida Yi = 0 . Za model s pojasnjevalno spremenljivko G_P_ZAP smo
že ugotovili, da ni statistično značilen, majhni pa so tudi vplivi drugih pojasnjevalnih
spremenljivk. Najmanj vpliva ima obravnavani dejavnik demogeografske strukture, če je v
modelu izražen z G_ZAP, ki v primeru X i = 1 pomeni, da je gospodar zaposlen zunaj
kmetije (koeficient β = 0,157, t-vrednost = –1,693, pri čemer je koeficient β statistično
značilen na 90-odstotnem intervalu zaupanja (p = 0,090)). V preostalih primerih, torej, če
je pojasnjevalna spremenljivka modela P_ZAP, ki pomeni, da je zunaj kmetije zaposlen
gospodarjev partner, ali pa če je GP_ZAP, ki pomeni, da sta zunaj kmetije zaposlena
gospodar in partner, sta vpliva malenkost večja, vendar prav tako majhna in negativna.
Če je gospodar zaposlen zunaj kmetije, je verjetnost, da bo kmetijo za njim prevzel
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naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, nižja za 6,2 %, kot če gospodar ni
zaposlen zunaj kmetije. Če je zaposlen zunaj kmetije gospodarjev partner, je verjetnost
nižja za 9,2 %, kot če je ta zaposlen zunaj kmetije. Če sta zunaj kmetije zaposlena oba,
pa je verjetnost nižja za 9,7 % v primerjavi s kmetijami, na katerih gospodar in njegov
partner nista zaposlena zunaj kmetije. Vendar pa je, če je X i = 0 verjetnost uresničitve
dogodka Yi = 1 , ne glede na to, s katero pojasnjevalno spremenljivko je opredeljen
dejavnik »zaposlitev gospodarja in/ali partnerja zunaj kmetij«, večja od 50 %.

Med demogeografskimi dejavniki, ki predstavljajo individualne značilnosti določenih ali
predvidenih naslednikov, naj bi imel spol naslednika (N_SPOL) pomemben vpliv na
stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji (koeficient β = 0,957, t-vrednost = 6,728),
prav tako ni zanemarljiva pojasnjevalna vrednost modela, vendar pa njegovi rezultati niso
zanesljivi, saj konstanta α ni statistično značilna. Mejni učinki sicer kažejo, da je, če je
naslednik, ki je določen ali predviden za nasleditev na kmetiji, moškega spola, verjetnost,
da bo nasledil gospodarja in se na kmetiji še naprej ukvarjal s kmetovanjem, 34,5 %
večja, kot če je določena ali predvidena naslednica. Pri manj kot petini (19,2 %) kmetij, na
katerih so določeni ali predvideni nasledniki moškega spola, do nasleditve ne bo prišlo
oziroma se ob nasleditvi na njih ne bodo ukvarjali s kmetovanjem. Pri naslednicah je takih
kmetij 54 %.
Za model s pojasnjevalno spremenljivko, s katero je izražen dejavnik starost
naslednikov (N_STAR), smo že ugotovili, da ni statistično značilen, enako velja tudi za

koeficient β . Negativni predznak koeficienta in mejnih učinkov pa kljub vsemu nakazuje,
da se z povečevanjem starosti naslednika zmanjšuje verjetnost, da bo odločil, da bo
kmetijo prevzel in na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem.
Med modeli s pojasnjevalnimi spremenljivkami, s katerimi izražamo demogeografski
dejavnik sorodstveno razmerje naslednika do gospodarja, daje zanesljive rezultate le
model s pojasnjevalno spremenljivko N_SOR_H, ki pomeni, da je naslednica, ki je
določena ali predvidena za prevzem kmetije, gospodarjeva hči. Za druge modele se je
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namreč izkazalo, ali da niso statistično značilni ali pa da ni statistično značilna konstanta

α . Vrednosti odvisnih spremenljivk Yi , ki smo jih ocenili s temi modeli, se tudi zelo slabo
ujemajo z opazovanimi (dejanskimi) vrednostmi, nekoliko bolje se ujemajo pri modelu s
pojasnjevalno spremenljivko N_SOR_H, vendar še vedno slabo – z njim pravilno
napovemo 37,4 % izidov Yi = 0 in 88,4 % izidov Yi = 1 . Vpliv te pojasnjevalne
spremenljivke na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji je negativen (koeficient β
= –0,859, t-vrednost = –6,376). Če je določeni ali predvideni naslednik gospodarjeva hči,
je verjetnost, da naslednica gospodarja ne bo nasledila oziroma da ob nasleditvi na
kmetiji ne bo nadaljevala s kmetovanjem, 32,5 % nižja, kot če je predvideni naslednik
gospodarjev sin, kljub vsemu pa je verjetnost, da bo hči gospodarja nasledila in tudi
nadaljevala s kmetovanjem, še vedno 48-odstotna.
Med demogeografskimi dejavniki, ki predstavljajo individualne lastnosti naslednika, ima
pomemben vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji dejavnik, ki pove, ali
živi naslednik na gospodarjevi kmetiji. V modelu, v katerem je ta dejavnik opredeljen s

pojasnjevalno spremenljivko (N_ZIV_KM), znaša koeficient β 1,573, t-vrednost pa 8,041.
Skupno model pravilno napove 79,7 % izidov odvisne spremenljivke Yi – 30,3 % izidov
Yi = 0 in 96,8 % izidov Yi = 1 . Verjetnost, da se bo določeni ali predvideni naslednik

odločil in prevzel kmetijo ter da se bo na njej še naprej ukvarjali s kmetovanjem, je
74,5-odstotna, verjetnost, da se bo to zgodilo, pa je, če naslednik ne živi na kmetiji,
51,3 % nižja. S slike 25 je razvidno, da se bo 80 % določenih in predvidenih naslednikov,
ki živijo na kmetiji, odločilo prevzeti kmetije in da bodo na njih tudi nadaljevali s
kmetovanjem.
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Slika 25: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke N_ZIV_KM po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Med pojasnjevalnimi spremenljivkami, ki opredeljujejo končano raven splošne
izobrazbe naslednika oziroma predvideno raven izobrazbe naslednika ob končanju
njegovega trenutnega šolanja, ima največji in negativen vpliv pojasnjevalna

spremenljivka, ki pomeni, da je ima naslednik višjo oziroma visokošolsko izobrazbo
(N_IZ_VS) – koeficient β znaša –1,179, t-vrednost pa je –9,026. Model za odvisno
spremenljivko Yi v primerjavi z drugimi parcialnimi probit modeli binarne izbire pravilno
napove pomemben delež izidov te spremenljivke – 77,5 % vseh izidov, in sicer 54,9 %
izidov Yi = 0 in 85,3 % izidov Yi = 1 , McFaddnov R 2 oziroma LRI pa znaša 0,165. Če
ima oziroma bo imel določeni ali predvideni naslednik višjo oziroma visokošolsko
izobrazbo, se verjetnost, da kmetije ne bo prevzel oziroma da na njej ne bo nadaljeval s
kmetovanjem, poveča za 40,7 %, kar je več, kot če ima oziroma bo imel osnovnošolsko
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ali srednješolsko izobrazbo. Kljub temu je med kmetijami, na katerih so oziroma bodo
določeni ali predvideni nasledniki končali višjo ali visokošolsko izobraževanje, 43,5 %
takšnih, na katerih se bodo ti nasledniki vendarle odločili za prevzem kmetij in za
nadaljevanje s kmetovanjem. Nekoliko manjši, vendar pozitiven vpliv (koeficient β =
0,844, t-vrednost = 7,021) na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji ima
obravnavani dejavnik, če je izražen s pojasnjevalno spremenljivko N_IZ_SS, ki pomeni,
da ima naslednik srednješolsko izobrazbo oziroma naj bi jo ob koncu šolanja imel.
Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem in ima
zaključeno srednjo šolo, je 28 % večja, kot če ima naslednik zaključeno osnovno ali višjo
oziroma visoko šolo. 84,3 % naslednikov s to ravnjo izobrazbe bo prevzelo kmetije in na
njih nadaljevalo s kmetovanjem, vendar pa bo tudi 85,5 % naslednikov, ki imajo ali pa
bodo imeli le osnovnošolsko izobrazbo (N_IZ_OS), nasledilo gospodarje in na kmetijah
nadaljevalo s kmetovanjem. Iz vrednosti mejnih učinkov pri modelu s pojasnjevalno
spremenljivko N_IZ je razvidno, da je v primerjavi z nasledniki s srednjo šolo verjetnost,
da kmetije prevzamejo nasledniki z osnovno šolo, za 4 % večja. Vpliv pojasnjevalne
spremenljivke N_IZ_OS je v primerjavi z drugima pojasnjevalnima spremenljivkama, ki
opredeljujeta obravnavani dejavnik, majhen – koeficient β znaša pri manj kot 5 %
tveganju 0,450, t-vrednost pa 2,195, model za odvisno spremenljivko Yi pa ne pojasni
pravilno nobenega izida Yi = 0 , kar je značilno tudi za model s pojasnjevalno
spremenljivko N_IZ_SS.
Model, v katerem je v obliki pojasnjevalne spremenljivke N_IZ_KM izražen dejavnik
demogeografske strukture kmetije, ki predstavlja eno od naslednikovih individualnih
značilnosti, in sicer formalno kmetijsko izobrazbo naslednika, ima slabo napovedno
moč – za odvisno spremenljivko Yi ne napove pravilno nobenega izida Yi = 0 . Vendar pa
rezultati modela kažejo, da dejavnik pomembno vpliva na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetiji (koeficient β = 1,737, t-vrednost = 6,087), če ima določeni ali
predvideni naslednik formalno kmetijsko izobrazbo, znaša verjetnost, da bo gospodarja
nasledil in na kmetiji tudi nadaljeval s kmetovanjem, 98,4 % in je za 31,8 % večja, kot če
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naslednik takšne izobrazbe nima, vendar je verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 tudi v
tem primeru visoka in znaša 66,6 %.
Tudi modela, katerih pojasnjevalni spremenljivki izražata zaposlitev naslednika zunaj
kmetije, se slabo približata opazovanim podatkom, saj ne napovesta pravilno nobenega

izida Yi = 0 , vpliv tega dejavnika na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji pa je
kljub temu pri obeh pojasnjevalnih spremenljivkah, s katerima je izražen, negativen. Če je
naslednik zaposlen zunaj kmetije (N_ZAP), znaša v modelu s to spremenljivko koeficient

β –1,453, t-vrednost pa –4,753, če pa bo naslednik, potem ko naj bi kmetijo prevzel,
zaposlen zunaj kmetije (N_ZAP_F), je koeficient β –1,695 in t-vrednost –5,894.

Verjetnost, da bo kmetijo za trenutnim gospodarjem prevzel naslednik, ki je zaposlen
zunaj kmetije in bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, je za 27,7 % nižja, kot če
naslednik ni zaposlen zunaj kmetije. Če bo naslednik, potem ko bo kmetijo prevzel,
zaposlen zunaj kmetije, je v primerjavi, če zunaj nje ne bo zaposlen, verjetnost, da bo
nadaljeval s kmetovanjem 31 % nižja. Kljub temu sta pri zaposlitvi naslednika zunaj
kmetije pri obeh modelih verjetnosti uresničitve dogodka Yi = 1 visoki – 69,7 %
naslednikov, ki so zaposleni, se bo namreč vseeno odločilo in prevzelo kmetije, na njih pa
bodo tudi nadaljevali s kmetovanjem, s kmetovanjem pa bo nadaljevalo tudi 67,2 %
naslednikov, ki bodo zunaj kmetij zaposleni po tem, ko jih bodo prevzeli (slika 26).
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Slika 26: Zastopanost rezultatov Xi = 1 pojasnjevalnih spremenljivk N_ZAP in N_ZAP_F po posameznih
izidih odvisne spremenljivke Yi

Velik in pozitiven vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji ima obseg
opravljenega dela na kmetiji (PDM). Koeficient β znaša 0,739, t-vrednost pa 9,579.

Model pravilno napove 73,5 % izidov odvisne spremenljivke Yi – 50,3 % izidov Yi = 0 in
2
88,4 % izidov Yi = 1 –, RMF
oziroma LRI pa znaša 0,159. Na hipotetični kmetiji znaša pri

povprečju 1,56 PDM verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi
nadaljeval s kmetovanjem, 62,2 %, če pa se obseg opravljenega dela na kmetiji poveča
za 1 PDM, se za 23,1 % poveča tudi verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 , in sicer na
85,3 %. S krivulje na sliki 27 je razvidno, da je pri 0,5 PDM verjetnost, da se bo dogodek
Yi = 1 uresničil, 31,9 %, če pa obseg opravljenega dela na kmetiji preseže 2,8 PDM, je ta

verjetnost že večja od 90 %.
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Slika 27: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na obseg opravljenega dela na kmetiji (PDM).

Na kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s
kmetovanjem, znaša obseg opravljenega dela v povprečju 1,18 PDM (Me = 1,1 PDM;
min. = 0,06 PDM, maks. = 3,99 PDM), na kmetijah z izidom odvisne spremenljivke Yi = 0
pa 1,79 PDM (Me = 1,8 PDM; min. = 0,1 PDM, maks. = 4,25 PDM). Na največ kmetijah
(46,6 %), na katerih se bo zgodil dogodek Yi = 1 , znaša obseg opravljenega dela med 1,5
in 2 PDM. Delež kmetij, na katerih do nasleditve ne bo prišlo, oziroma kmetij, ki jih bodo
prevzeli nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, pa se višanjem obsega
opravljenega dela na kmetiji zmanjšuje, in sicer potem ko doseže najvišjo vrednost (26,3
%), tj. med 1,0 in 1,5 PDM, z zmanjšuje (slika 28).
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Slika 28: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na obseg opravljenega dela na kmetiji
(PDM)

Velik vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji imajo spremembe obsega
opravljenega dela na kmetiji v zadnjih desetih letih. Najbolj velik je vpliv, če se je

obseg opravljenega dela na kmetiji zmanjšal (PDM_P_ZM) – koeficient β v tem modelu
znaša –0,971, t-vrednost pa –10,230. Čeprav model za odvisno spremenljivko Yi napove
2
pravilno 78,1 % vseh odzivov – 70,5 % izidov Yi = 0 in 83 % izidov Yi = 1 , znaša RMF

oziroma LRI le 0,135. Vrednost mejnih učinkov je visoka in negativna, kar pomeni, da se
je v primerjavi s kmetijami, na katerih se je obseg opravljenega dela na kmetiji povečal ali
pa na njih v zadnjih desetih letih v obsegu opravljenega dela ni bilo sprememb, na
kmetijah, na katerih se je v zadnjih desetih letih obseg opravljenega dela zmanjšal,
zmanjšala tudi verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s
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kmetovanjem, in sicer za 36,4 %. Med kmetijami, na katerih se je obseg opravljenega
dela v desetih letih zmanjšal, je 60,4 % takšnih, na katerih ne bo prišlo do nasleditve
oziroma jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem. Nasprotno je
med tistimi kmetijami, na katerih se obseg opravljenega dela v desetih letih ni zmanjšal,
76 % takšnih, na katerih se bo dogodek Yi = 1 zgodil (slika 29).
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Slika 29: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke PDM_P_ZM po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Na stanja in odločitve glede na nasleditve na kmetiji vpliva obravnavani dejavnik tudi, če
sta v modelih vključeni pojasnjevalni spremenljivki PDM_P_PO oziroma PDM_P_NI,
vendar je vpliv v teh primerih nižji. Če je obravnavani dejavnik demogeografske strukture
kmetije izražen v obliki pojasnjevalne spremenljivke PDM_P_PO, znaša koeficient β
0,740, t-vrednost pa 6,527, če pa je izražen s pojasnjevalno spremenljivko PDM_P_NI, je
koeficient β 0,467, t-vrednost pa 4,710. Mejni učinki kažejo, da se v pri povečanju
obsega opravljenega dela v zadnjih desetih letih (v primerjavi z drugima dvema načinoma
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sprememb) verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 poveča za 25,8 %, če se obseg
opravljenega dela v zadnjih desetih letih ni spremenil, pa za 17,4 %. Vendar se modela
slabo približata opazovanim podatkom – ne napovesta namreč pravilno nobenega izida
Yi = 0 .

Razlike v verjetnostih uresničitve dogodka Yi = 1 med posameznimi načini sprememb v
zadnjih desetih letih kaže model, v katerega je vključena pojasnjevalna spremenljivka
PDM_P. Verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 zgodil, je v primerjavi s kmetijami, na
katerih se je v desetih letih obseg opravljenega dela zmanjšal, za 23,1 % večja, kot na
kmetijah, na katerih sprememb ni bilo, in za 18,6 % večja, če se je v primerjavi s temi
obseg opravljenega dela povečal. Model s to spremenljivko skupno napove 69,5 % izidov
odvisne spremenljivke Yi – 63,6 % izidov Yi = 0 in 73,2 % izidov Yi = 1 , s to
pojasnjevalno spremenljivko pa je še enkrat potrjeno, da ima ta dejavnik demogeografske
strukture velik vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve (koeficient β = 0,595, tvrednost = 9,393).
Velik vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve izkazuje obravnavani dejavnik tudi, če je
izražen kot PDM_P_PZ, pri čemer vključuje ta pojasnjevalna spremenljivka samo kmetije,
pri katerih se je obseg opravljenega dela v zadnjih desetih letih povečal ali zmanjšal
(koeficient β = 1,093, t-vrednost = 8,929). Model s pojasnjevalno spremenljivko
PDM_P_PZ pravilno napove 67,7 % izidov odvisne spremenljivke Yi , in sicer 82,6 %
2
izidov Yi = 0 ter 55,7 % izidov Yi = 1 , vrednost RMF
oziroma LRI pa je 0,159. Visoka je

vrednost mejnih učinkov – verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 zgodil, je v primerjavi s
kmetijami, na katerih se je v desetih letih obseg opravljenega dela povečal, za 39,9 %
večja, kot če se je zmanjšal. Na 79,8 % kmetij, na katerih se je v zadnjih desetih letih
povečal obseg opravljenega dela, se bo dogodek Yi = 1 zgodil, nasprotno pa na 60,2 %
kmetij, na katerih se je obseg opravljenega dela zmanjšal, do nasleditve ne bo prišlo
oziroma jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem (slika 30).
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Slika 30: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke PDM_P_PZ po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Še večji vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, kot ga ima dejavnik
demogeografske strukture kmetije, ki smo ga opredelili kot spremembe obsega
opravljenega dela na kmetiji v zadnjih desetih letih, ima dejavnik, ki predstavlja mnenje
gospodarja o spremembah obsega opravljenega dela na kmetiji v prihodnje. Vpliv je

zelo izrazit, če je dejavnik izražen z pojasnjevalno spremenljivko PDM_F_ZM, ki pomeni,
da se bo obseg opravljenega dela na kmetiji v prihodnosti zmanjšal – koeficient β v
modelu s to spremenljivko znaša –1,494, t-vrednost pa –14,715. Model ima tudi glede na
druge parcialne probit modele binarne izbire zelo dobro pojasnjevalno vrednost, saj za
odvisno spremenljivko Yi pravilno napove 78,1 % vseh odzivov, in sicer 70,5 % izidov
2
Yi = 0 in 83 % izidov Yi = 1 , vrednost RMF
oziroma LRI pa znaša 0,288. V primerjavi s

kmetijami, na katerih se bo predvidoma obseg opravljenega dela povečal ali pa na njih v
prihodnje v obsegu opravljenega dela ne bo sprememb, se na kmetijah, na katerih se bo
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obseg opravljenega dela zmanjšal, verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na
njej nadaljeval s kmetovanjem, zmanjša za 53,8 % in je v tem primeru 27,4-odstotna.
Vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji je nižji, če se bo na kmetiji obseg
opravljenega dela povečal PDM_F_PO (koeficient β = 0,314, t-vrednost = 6,211). Pri
tem se v primerjavi s kmetijami, na katerih se bo obseg opravljenega dela v prihodnje
zmanjšal ali pa ne bo sprememb, verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , poveča za
12,4 %. Napovedna moč modela s to pojasnjevalno spremenljivko je slaba – za odvisno
spremenljivko Yi namreč ne napove pravilno nobenega izida Yi = 0 .
Če so v model vključene le kmetije, na katerih se bo obseg opravljenega dela v prihodnje
ali povečal ali zmanjšal – pojasnjevalna spremenljivka PDM_F_PZ –, je verjetnost, da se
bo zgodil dogodek Yi = 1 , pri kmetijah, na katerih se bo obseg povečal, za 56 % večja kot
pri tistih, na katerih se bo zmanjšal. Vpliv te pojasnjevalne spremenljivke, s katerim smo
izrazili obravnavani dejavnik, je zelo velik (koeficient β = 1,572, t-vrednost = 10,748),
model pa se v primerjavi z drugimi modeli dokaj natančno približa opazovanim
vrednostim, saj pravilno napove 76,1 % vseh izidov odvisne spremenljivke Yi = 1 – 90,0
2
% izidov Yi = 0 in 59,6 % izidov Yi = 1 , RMF
oziroma LRI znaša 0,278. Med kmetijami,

na katerih se bo obseg opravljenega dela v prihodnje zmanjšal, je 72,6 % takšnih, na
katerih ne bo prišlo do nasleditve oziroma jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne bodo
ukvarjali s kmetovanjem, nasprotno je med tistimi kmetijami, na katerih se bo obseg
opravljenega dela v prihodnje povečal, kar 83,4 % takšnih, na katerih se bo dogodek
Yi = 1 zgodil (slika 31).
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Slika 31: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke PDM_F_PZ po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, je, če
se bodo na kmetiji zgodile spremembe v obsegu opravljenega dela ali če se bo obseg
povečal oziroma zmanjšal, za 34,9 % večja, kot če do sprememb v obsegu opravljenega
dela v prihodnje ne bo prišlo (PDM_F_NI). Vpliv te pojasnjevalne spremenljivke na
odvisno spremenljivko Yi je zelo velik, in sicer znaša koeficient β 0,970, t-vrednost pa
9,926. Model skupno napove 65,8 % izidov, in sicer 78,2 % izidov Yi = 0 in 57,8 % izidov
Yi = 1 .

Model, v katerem je obravnavani dejavnik opredeljen s pojasnjevalno spremenljivko
PDM_F, kaže razlike v verjetnostih uresničitve dogodka Yi = 1 med posameznimi načini
sprememb v prihodnje. Verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 zgodil, je v primerjavi s
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kmetijami, na katerih se bo v prihodnje obseg opravljenega dela zmanjšal, za 36,5 %
večja, kot če sprememb v obsegu ne bo, in za 23 % večja, če se bo v primerjavi s temi
obseg opravljenega dela povečal. Model ima izrazit vpliv na stanje in odločitve glede
nasleditve na kmetiji (koeficient β = 0,533, t-vrednost = 11,178), glede na druge
parcialne probit modele binarne izbire pa je visoka tudi njegova pojasnjevalna vrednost,
2
saj skupno napove 78,1 % izidov odvisne spremenljivke Yi , medtem ko RMF
oziroma LRI

le 0,227.
Zelo natančno se opazovanim podatkom približa model z dejavnikom demogeografske
strukture kmetije, ki smo ga poimenovali kot povečanje oziroma zmanjšanje obsega
2
opravljenega dela na kmetiji v zadnjih desetih letih in v prihodnje (PDM_PFPZ). RMF

oziroma LRI je visok in znaša 0,321, pravilno pa je napovedanih 79,3 % izidov te
spremenljivke, in sicer 93,5 % izidov Yi = 0 in 57,9 % izidov Yi = 1 . Vpliv tega dejavnika
na stanja in odločitve glede nasleditve je velik – koeficient β znaša 1,795, t-vrednost pa
9,259. Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s
kmetovanjem, se pri spremembi vrednosti pojasnjevalne spremenljivke z X i = 0 na
X i = 1 poveča za 62,3 %. S slike 32 je razvidno, da bodo 85,4 % kmetij, pri katerih se

obseg opravljenega dela povečuje, ta težnja pa se bo nadaljevala tudi v prihodnje,
prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem, med kmetijami,
pri katerih se obseg opravljenega dela zmanjšuje in se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje,
pa je 77,1 % takšnih, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma jih bodo prevzeli
nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem.
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Slika 32: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke PDM_PFPZ po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

4.3.1.1.3 Vpliv dejavnikov posestne strukture kmetije

Izračuni in značilnosti vseh parcialnih probit modelov binarne izbire, v katerih so
pojasnjevalne spremenljivke, ki smo jih opredelili v okviru posestne strukture kmetije, so
predstavljeni v prilogi 3. V tem podpoglavju so podrobneje analizirani le vplivi
pomembnejših in sinteznih pojasnjevalnih spremenljivk, s katerimi smo izrazili dejavnike
posestne strukture kmetije.
Velikost kmetije lahko obravnavamo kot dejavnik posestne ali ekonomske strukture

kmetije, in sicer odvisno od tega, kako ga izrazimo. Izrazili smo ga z različnimi kazalniki,
najpomembnejša med njimi sta površina kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) in število
živine (GVZ), za katera sklepamo, da sta, ker so preučene hribovske kmetije živinorejske,
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med seboj tesno povezana. Čeprav sta v modela vključena kot pojasnjevalni
spremenljivki, s katerima smo velikost kmetije izrazili, uporabljamo za njiju izraz dejavnik,
in sicer dejavnik posestne oziroma dejavnik ekonomske strukture. Enako velja za
spremembe velikosti kmetije v zadnjih desetih letih/v prihodnje – dejavnik smo izrazili kot
spremembe površine kmetijskih zemljišč v uporabi v zadnjih desetih letih/v prihodnje in
kot spremembe števila živine v zadnjih desetih letih/v prihodnje. Čeprav so v modele
vključeni kot pojasnjevalne spremenljivke, s katerimi smo izrazili spremembe velikosti
kmetije v zadnjih desetih letih/v prihodnje, uporabljamo za njih izraz dejavniki, in sicer
dejavniki posestne oziroma dejavniki ekonomske strukture.
Za nekatere modele s pojasnjevalnimi spremenljivkami, s katerimi smo kot dejavnik
posestne strukture izrazili velikost kmetije, se je izkazalo, da se konstanta α statistično
ne razlikuje od nič, nobeden od teh modelov pa za odvisno spremenljivko Yi ne napove
pravilno niti enega izida Yi = 0 . Rezultati zato niso relevantni, modelov pa ne moremo
interpretirati kot zanesljivih, vendar vseeno navajamo nekaj njihovih najpomembnejših
značilnosti. Pojasnjevalne spremenljivke, kot so VEL, ki pomeni celotno velikost kmetije,
KZL, ki pomeni površino kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, in GOZD, ki pomeni površino
gozda, kažejo majhen vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji. Če bi se na
hipotetični povprečni kmetiji velikost kmetije ali površina gozda povečala za 1 hektar, bi se
verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem,
povečala za 0,4 %, če pa bi se za 1 hektar povečala površina kmetijskih zemljišč v lasti
kmetije, bi se povečala tudi verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 , in sicer za 1,5 %.
Mnenje gospodarja o velikosti kmetije (VEL_MN) smo opredelili kot samostojni

dejavnik. Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s
kmetovanjem, se poveča za 26 %, če gospodar meni, da je kmetija velika, medtem ko je
verjetnost skoraj 52-odstotna, če meni, da je majhna.
Izkazalo se je, da ima velikost kmetije kot dejavnik posestne strukture kmetije pomemben
vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na njej, če je vključen v parcialni probit model
binarne izbire kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU). V modelu znaša
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koeficient β za to pojasnjevalno spremenljivko 0,910, t-vrednost pa je 6,902. Model
pravilno napove 72,5 % izidov odvisne spremenljivke Yi – 55,5 % izidov Yi = 0 in 83,4 %
izidov Yi = 1 . Na hipotetični kmetiji znaša pri povprečju 7,3 hektarje verjetnost, da bo
kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, 62,9 %, če pa se
površina kmetijskih zemljišč v uporabi poveča za 1 hektar, se za 3,3 % poveča tudi
verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 . Pri 20 hektarjih KZU znaša ta verjetnost že več kot
90 % (slika 33).
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Slika 33: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na površino kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU).

V povprečju imajo kmetije, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih nadaljevali s
kmetovanjem, v uporabi več kmetijskih zemljišč (M = 8,9 hektarjev, min. = 0 hektarjev,
maks. = 74 hektarjev) kot kmetije, na katerih do takšne nasleditve ne bo prišlo (M = 4,7
hektarjev, min. = 0 hektarjev, maks. = 30 hektarjev). Največ kmetij (40,7 %), na katerih se
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bo dogodek Yi = 1 zgodil, ima več kot 5 in manj kot 10 hektarjev KZU, največji delež
kmetij (60,4 %), na katerih do nasleditve ne bo prišlo, oziroma kmetij, ki jih bodo prevzeli
nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, pa ima več kot 0,1 in manj kot 5
hektarjev KZU (slika 34).
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Slika 34: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na površino kmetijskih zemljišč v uporabi
(KZU)

Površino kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki niso v uporabi za kmetijsko
proizvodnjo, smo izrazili kot razmerje med posameznimi površinami kmetijskih zemljišč v

lasti, ki jih na kmetiji ne uporabljajo (ali se zaraščajo ali so neobdelana, lahko pa so tudi
dana v najem), in celotno površino kmetijskih zemljišč v lasti. Iz izračunov modelov, ki so
v prilogi 3, je razvidno, da vsaka od pojasnjevalnih spremenljivk vpliva na stanja in
179

odločitve glede nasleditve na kmetiji, najbolj izrazit pa je vpliv sintezne pojasnjevalne
spremenljivke, ki predstavlja razmerje med površino kmetijskih zemljišč, ki so v lasti
kmetije in niso v uporabi (skupna površina kmetijskih zemljišč danih v najem, kmetijskih
zemljišč v zaraščanju in neobdelanih kmetijskih zemljišč), ter površino kmetijskih zemljišč
v lasti kmetije (KZ2_KZL). Koeficient β za to pojasnjevalno spremenljivko znaša –2,226,

t-vrednost pa je –11,134. Z modelom s to pojasnjevalno spremenljivko se natančneje
približamo opazovanim vrednostim z mnogimi parcialnimi probit modeli binarne izbire, saj
2
znaša RMF
oziroma LRI 0,206. Za odvisno spremenljivko Yi napovemo z modelom 49,7

% izidov Yi = 0 in 90,4 % izidov Yi = 1 , skupno pa 74,5 % izidov. Bolj ko se vrednost
koeficienta približuje proti 1 – to pomeni, da je med kmetijskimi zemljišči, ki so v lasti,
delež kmetijskih zemljišč, ki niso v uporabi, vse višji –, bolj se verjetnost, da bo kmetijo
prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovenjem, zmanjšuje. Če se na hipotetični
kmetiji koeficient glede na povprečno vrednost pojasnjevalne spremenljivke dvigne za 0,1,
se verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , zniža za 8,6 %. Če na kmetiji kmetijskih
zemljišč v lasti ne uporabljajo, je verjetnost za uresničitev dogodka Yi = 1 le 6,18 % (slika
35).
Obravnavani dejavnik smo izrazili tudi s pojasnjevalnimi spremenljivkami, ki predstavljajo
razmerja med posameznimi površinami kmetijskih zemljišč v lasti, ki na kmetiji niso v
uporabi (ali se zaraščajo ali niso obdelana, lahko pa so tudi dana v najem), in celotno
površino kmetijskih zemljišč v uporabi. V takšnih primerih lahko vrednosti koeficientov
presežejo vrednost 1. Vplivi teh pojasnjevalnih spremenljivk na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetiji so nižji kot vplivi pojasnjevalnih spremenljivk, s katerimi smo izrazili
razmerja med površinami, ki jih na kmetiji na uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo, in
skupno površino kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, vendar pa se je za pojasnjevalno
spremenljivko KZZO_KZU, ki pomeni razmerje med skupno površino kmetijskih zemljišč v
zaraščanju oziroma neobdelanih kmetijskih površin in skupno površino kmetijskih zemljišč
v uporabi, izkazalo, da ima parcialni probit model binarne izbire s to pojasnjevalno
spremenljivko (glede na druge parcialne probit model binarne izbire) dokaj visoko
napovedno moč. Pravilno namreč napove 70,1 % vseh izidov odvisne spremenljivke Yi , z
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njim je sicer pravilno napovedana manj kot tretjina (31,2 %) izidov Yi = 0 , vendar pa
večina (95 %) izidov Yi = 1 .
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Slika 35: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na razmerje med površino kmetijskih zemljišč, ki so v lasti kmetije in niso v uporabi, ter
površino kmetijskih zemljišč v lasti (KZ2_KZL).

Če se na kmetiji kmetijska zemljišča ne zaraščajo ali pa niso neobdelana oziroma imajo
na kmetiji v uporabi vsa svoja in morebitna najeta kmetijska zemljišča, je verjetnost, da bo
kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, 68,1-odstotna. Če je na
kmetiji površina kmetijskih zemljišč v uporabi enaka površini kmetijskih zemljišč, ki se
zaraščajo ali pa niso obdelana, je ta verjetnost skoraj 50-odstotna. Pri 10,4 % kmetij je
skupna površina kmetijskih zemljišč, ki so v zaraščanju ali pa niso neobdelana, večja kot
skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi. Kot je razvidno s slike 36, je, če je
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razmerje med temi površinami kmetijskih zemljišč 5 : 1, verjetnost uresničitve dogodka
Yi = 1 manj kot 5-odstotna.
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Slika 36: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –

Pi – glede na razmerje med skupno površino kmetijskih zemljišč v zaraščanju oziroma neobdelanih
kmetijskih površin in skupno površino kmetijskih zemljišč v uporabi (KZZO_KZU).

Med kmetijami, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma njihovi morebitni
prevzemniki na njih ne bodo nadaljevali s kmetovanjem, je 43,8 % takšnih, na katerih se
kmetijska zemljišča ne zaraščajo ali pa niso neobdelana oziroma imajo v uporabi vsa
svoja in morebitna najeta kmetijska zemljišča; med kmetijami, na katerih bo do nasleditve
prišlo, nasledniki pa se bodo na njih še naprej ukvarjali tudi s kmetovanjem, pa je takšnih
80,5 %. Površine kmetijskih zemljišč, ki se zaraščajo ali niso obdelane, presegajo skupno
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površino kmetijskih zemljišč v uporabi na manj kot 4 % kmetij, na katerih se bo dogodek
Yi = 1 zgodil, in na 15,6 % kmetij, na katerih se dogodek Yi = 1 ne bo zgodil (slika 37).
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Slika 37: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na skupno površino kmetijskih zemljišč v
zaraščanju oziroma neobdelanih kmetijskih površin in skupno površino kmetijskih zemljišč v uporabi
(KZZO_KZU)

Za najem kmetijskih zemljišč na kmetiji, ki smo ga opredelili kot enega od dejavnikov
posestne strukture, se je z izvedbo parcialnih probit modelov binarne izbire izkazalo, da
rezultati modelov niso relevantni oziroma zanesljivi. Pri modelu s pojasnjevalno
spremenljivko KZN_DN, ki pove, ali na kmetiji najemajo kmetijska zemljišča, se konstanta

α statistično ne razlikuje od nič, v drugih dveh modelih pa nista statistično značilni
pojasnjevalni spremenljivkam, ki pomenita letno plačilo za najeta kmetijska zemljišča
(KZN_EUR) oziroma letno plačilo za 1 hektar najetih kmetijskih zemljišč (KZN_EURh). Iz
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rezultatov modela s pojasnjevalno spremenljivko KZN_DN je sicer razvidno, da naj bi bil
vpliv obravnavanega dejavnika na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji velik,
verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , pa naj bi bila na kmetijah, ki imajo kmetijska
zemljišča vzeta v najem, za 35,3 % večja kot na kmetijah, ki kmetijskih zemljišč ne
najemajo, pri čemer naj bi bila pri kmetijah ta verjetnost 50-odstotna. Tudi podatek, da se
za vsak najeti hektar kmetijskih zemljišč verjetnost, da bo do nasleditve na kmetiji prišlo in
da bo naslednik na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, poveča za 7,2 %, je vprašljiv, saj
je konstanta α pri modelu s pojasnjevalno spremenljivko KZN statistično značilna pri
90-odstotnem intervalu zaupanja.
Med dejavniki posestne strukture kmetije ima zelo velik vpliv na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetiji dejavnik, opredeljen kot spremembe površine kmetijskih zemljišč
v uporabi v zadnjih desetih letih. Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi se je, ali povečal,

zmanjšal ali pa sprememb v obsegu ni bilo. Razlike v verjetnostih uresničitve dogodka
Yi = 1 med posameznimi načini sprememb v obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi v

zadnjih desetih letih kaže model, v katerega je vključena pojasnjevalna spremenljivka
KZU_P. Verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 zgodil, je v primerjavi s kmetijami, na katerih
se je v desetih letih obseg kmetijskih zemljišč zmanjšal, za 32,8 % večja, kot če na
kmetijah ni bilo sprememb v obsegu kmetijskih zemljišč, in za 25,3 % večja, če se je v
primerjavi s slednjimi obseg povečal. Model s to spremenljivko ima v primerjavi z drugimi
parcialnimi probit modeli binarne izbire višjo pojasnjevalno vrednost, saj skupno napove
75,4 % izidov odvisne spremenljivke Yi – 59,7 % izidov Yi = 0 in 85,4 % izidov Yi = 1
2
( RMF
oziroma LRI znaša 0,224). Ta pojasnjevalna spremenljivka, s katero smo izrazili

obravnavani dejavnik posestne strukture, kaže, da ima dejavnik izredno velik vpliv na
stanje in odločitve glede nasleditve (koeficient β = 0,857, t-vrednost = 12,563).
Med različnimi oblikami sprememb se je izkazalo, da je vpliv najbolj izrazit, če se je
površina kmetijskih zemljišč v uporabi zmanjšala (KZU_P_ZM) – v modelu s to
pojasnjevalno spremenljivko znaša koeficient β –1,329, t-vrednost pa –12,894. Bolj kot
pri drugih parcialnih probit modelih binarne izbire se v tem modelu z opazovanimi
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(dejanskimi) vrednostmi ujemajo tudi vrednosti odvisnih spremenljivk Yi , 75,4 % vseh
2
izidov, pri tem jih za izid Yi = 0 napove 59,7 %, za izid Yi = 1 pa 85,4 % ( RMF
oziroma

LRI znaša 0,222). Visoka je tudi vrednost mejnih učinkov, ki je negativna, kar pomeni, da
se je v primerjavi s kmetijami, na katerih se je obseg površin kmetijskih zemljišč v uporabi
povečal ali pa se na njih v zadnjih desetih letih obseg površin ni spremenil, na kmetijah,
na katerih se je v zadnjih desetih letih obseg kmetijskih zemljišč v uporabi zmanjšal,
zmanjšala tudi verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik in na njej nadaljeval s
kmetovanjem, in sicer za 49,3 %. Med kmetijami, na katerih se je obseg površin v desetih
letih zmanjšal, je 72,4 % takšnih, na katerih ne bo prišlo do nasleditve oziroma jih bodo
prevzeli nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, nasprotno je med tistimi
kmetijami, na katerih se obseg opravljenega dela v desetih letih ni zmanjšal – če se je
povečal ali pa ostal nespremenjen, takšnih, na katerih se bo dogodek Yi = 1 zgodil,
76,8 %.
Na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji pomembno vpliva tudi povečan obseg
kmetijskih zemljišč v uporabi v zadnjih desetih letih (KZU_P_PO), vendar je vpliv manj
izrazit, kot če se je obseg zmanjšal – koeficient β znaša 1,065 in t-vrednost 9,368. Mejni
učinki so pozitivni in kažejo, da se pri povečanju obsega kmetijskih zemljišč v zadnjih
desetih letih, v primerjavi z drugima dvema načinoma sprememb, verjetnost uresničitve
dogodka Yi = 1 poveča za 36,4 %. Vendar pa se model slabo približa opazovanim
podatkom – ne napove namreč pravilno nobenega izida Yi = 0 .
Slabo napovedno moč ima tudi model s pojasnjevalno spremenljivko KZU_P_NI, v
primerjavi z modeloma – ki vključujeta pojasnjevalno spremenljivko, ki pomeni, da so se v
zadnjih desetih letih zgodile spremembe v obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi –, pa je
vpliv te pojasnjevalne spremenljivke na stanja in odločitve glede na nasleditve na kmetiji
veliko nižji (koeficient β = 0,367, t-vrednost = 3,861).
Če smo iz analize izključili kmetije, na katerih v zadnjih desetih letih ni bilo sprememb v
obsegu kmetijskih zemljišč, in smo v model vključili pojasnjevalno spremenljivko
KZU_P_PZ, ki pomeni, da se je obseg v zadnjih desetih letih ali povečal ali zmanjšal, se
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je izkazalo, da je vpliv obravnavanega dejavnika izrazit (koeficient β = 1,666 in tvrednost = 12,731). Model ima tudi v primerjavi z drugimi parcialnimi probit modeli binarne
2
izbire visoko napovedno moč ( RMF
oziroma LRI znaša 0,343) – pravilno napove 78,9 %

izidov odvisne spremenljivke Yi , in sicer 84,4 % izidov Yi = 0 in 74,5 % izidov Yi = 1 –,
in visoko vrednost mejnih učinkov – verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 zgodil, je v
primerjavi s kmetijami, na katerih se je v desetih letih površina kmetijskih zemljišč
povečala, za 58,3 % večja, kot če se je zmanjšal. Če se je v zadnjih desetih letih na
kmetijah obseg kmetijskih zemljišč povečal, se bo dogodek Yi = 1 zgodil na 85,8 %
kmetijah, nasprotno pa na 72,4 % kmetij, na katerih se je površina zmanjšala, do
nasleditve ne bo prišlo oziroma jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s
kmetovanjem (slika 38).
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Slika 38: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke KZU_P_PZ po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi
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Za dejavnik posestne strukture kmetije, ki smo ga opredelili kot spremembe površine
kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje, se je izkazalo, da ima izrazit vpliv na stanja

in odločitve glede nasleditve na kmetiji. Pri modelu s pojasnjevalno spremenljivko KZU_F,
ki določa te spremembe, je iz vrednosti mejnih učinkov razvidno, da je verjetnost, da bo
kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, na kmetijah, na katerih
se obseg kmetijskih zemljišč v uporabi ne bo spremenil, za 35,6 % večja kot na kmetijah,
na katerih se bo obseg predvidoma zmanjšal, za 23,2 % pa je verjetnost uresničitve
dogodka Yi = 1 večja, če se bo v primerjavi s kmetijami, na katerih ne bo sprememb,
obseg kmetijskih zemljišč v uporabi povečal. Med modeli, v katerih so posamezne oblike
sprememb izražene s pojasnjevalnimi spremenljivkami v obliki slamnate spremenljivke, se
je izkazalo, da je vpliv obravnavanega dejavnika največji, če je izražen s pojasnjevalno
spremenljivko KZU_F_ZM, ki pomeni, da se bo obseg opravljenega dela na kmetiji v
prihodnosti zmanjšal – koeficient β v modelu s to spremenljivko znaša –1,487, t-vrednost
pa –14,507. Model se v primerjavi z drugimi parcialnimi probit modeli binarne izbire zelo
natančno približa dejanskim vrednostim, saj za odvisno spremenljivko Yi pravilno napove
2
77,9 % vseh izidov, in sicer 67,5 % izidov Yi = 0 in 84,6 % izidov Yi = 1 , RMF
oziroma

LRI pa znaša 0,282. V primerjavi s kmetijami, na katerih se bo obseg kmetijskih zemljišč v
uporabi predvidoma povečal ali pa na njih v prihodnje v obsegu kmetijskih zemljišč v
uporabi ne bo sprememb, se na kmetijah, na katerih se bo obseg zmanjšal, verjetnost, da
bo kmetijo prevzel naslednik in na njej nadaljeval s kmetovanjem, zmanjša za 54,1 % in je
26,1-odstotna.
Vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, je zelo velik, če na kmetiji v
obsegu kmetijskih zemljišč v prihodnje ne bo sprememb, kar smo izrazili s pojasnjevalno
spremenljivko KZU_F_NI (koeficient β = 1,062, t-vrednost = 11,085), dokaj velika pa je v
tem primeru tudi verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 . Vpliv te pojasnjevalne
spremenljivke je pozitiven in v primerjavi s kmetijami, na katerih se bo obseg kmetijskih
zemljišč v prihodnje zmanjšal ali povečal, se verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 ,
če na kmetiji ne bo sprememb, poveča za 31,1 %, vendar je ta verjetnost tudi na kmetijah,
na katerih bo prišlo do sprememb, skoraj 60-odstotna. Z opazovanimi (dejanskimi)
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vrednostmi se ujema 69,7 % vseh izidov odvisne spremenljivke Yi , ki jih ocenimo z
2
modelom, RMF
oziroma LRI pa znaša 0,158.

Vpliv pojasnjevalne spremenljivke, ki pomeni, da se bo v prihodnosti povečal obseg
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU_F_PO), je v primerjavi s pojasnjevalnima
spremenljivkama, ki pomenita ali zmanjšanje obsega kmetijskih zemljišč v uporabi ali da
sprememb površine kmetijskih zemljišč v uporabi ne bo, je majhen (koeficient β = 0,724,

t-vrednost = 4,710). Vendar če so v model vključene le kmetije, na katerih se bo obseg v
prihodnje ali povečal ali zmanjšal – pojasnjevalna spremenljivka KZU_F_PZ – je pri
kmetijah, na katerih se bo obseg povečal, verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , za
55,7 % večja, kot pri tistih, na katerih se bo zmanjšal. Vpliv te pojasnjevalne
spremenljivke, s katerim smo izrazili obravnavani dejavnik, je velik (koeficient β = 1,558,

t-vrednost = 9,347), model pa se glede na druge parcialne probit modele binarne tudi
dokaj natančno približa opazovanim vrednostim, saj pravilno napove 76 % vseh izidov
2
odvisne spremenljivke Yi = 1 – 92 % izidov Yi = 0 in 52,9 % izidov Yi = 1 ( RMF
oziroma

LRI = 0,251). Med kmetijami, na katerih se bo obseg v prihodnje zmanjšal, je 73,8 %
takšnih, na katerih ne bo prišlo do nasleditve oziroma jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne
bodo ukvarjali s kmetovanjem. Nasprotno je med tistimi kmetijami, na katerih se bo obseg
kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje povečal, 82,2 % takšnih, na katerih se bo zgodil
dogodek Yi = 1 (slika 39).
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Slika 39: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke KZU_F_PZ po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Zelo natančno se opazovanim podatkom približa model z dejavnikom posestne strukture
kmetije, ki smo ga poimenovali kot povečanje oziroma zmanjšanje obsega kmetijskih
zemljišč v uporabi v zadnjih desetih letih in v prihodnje (KZU_PFPZ). Rezultati

kažejo, da ta dejavnika vplivata na stanja in odločitve glede nasleditve – koeficient β
znaša 1,638, t-vrednost pa 7,823, z modelom pa je pravilno napovedanih 79 % izidov
2
odvisne spremenljivke Yi , in sicer 93 % izidov Yi = 0 in 52,7 % izidov Yi = 1 – RMF

oziroma LRI znaša 0,268. Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še
naprej ukvarjal s kmetovanjem, se pri spremembi vrednosti pojasnjevalne spremenljivke iz
X i = 0 na X i = 1 poveča za 58,8 %. S slike 40 je razvidno, da bodo 80 % kmetij, pri

katerih se obseg kmetijskih zemljišč v uporabi povečuje, težnja pa se bo nadaljevala tudi v
prihodnje, prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem, med
kmetijami, pri katerih se obseg zmanjšuje in se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje, pa je
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78,7 % takšnih, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma jih bodo prevzeli nasledniki,
ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem.
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Slika 40: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke KZU_PFPZ po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

4.3.1.1.4 Vpliv dejavnikov ekonomske strukture kmetije

Pri parcialnih probit modelih binarne izbire, s katerimi ugotavljamo vpliv posameznih
dejavnikov ekonomske strukture kmetije na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji,
se je s primerjavo vrednosti LRT-jev s kritičnimi vrednostmi porazdelitve χ 2 z eno stopnjo
prostosti izkazalo, da so razen pri modelu s pojasnjevalno spremenljivko DD_S_F, ki
pomeni, da se na kmetiji ukvarjajo vsaj z eno dopolnilno dejavnostjo in/ali se bodo z njo
ukvarjali tudi v prihodnje, modeli statistično značilni, in sicer pri manj kot enoodstotnem
tveganju. Vendar pa rezultati nekaterih modelov niso relevantni oziroma zanesljivi.
Konstanta α se pri njih namreč statistično ne razlikuje od nič.
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Tržnost živinorejske proizvodnje76 kot eden od dejavnikov ekonomske strukture kmetije

zelo vpliva na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, vpliv pa je pozitiven. V
modelu, v katerem je ta dejavnik opredeljen v obliki pojasnjevalne spremenljivke
ZIV_PROD, znaša koeficient β 1,841 in t-vrednost 12,916. Glede na druge parcialne
probit modele binarne izbire je visoka tudi natančnost, s katero se model približa
2
opazovanim podatkom – RMF
oziroma LRI je 0,227 –, model pa pravilno napove 74,7 %

izidov odvisne spremenljivke Yi , in sicer 60,4 % izidov Yi = 0 in 83,8 % izidov Yi = 1 . Če
se na hipotetični povprečni kmetiji tržni delež živinorejske proizvodnje poveča za 1 %, se
poveča tudi verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s
kmetovanjem, in sicer za 0,8 %. Če znaša tržni delež manj kot 25 %, je verjetnost
uresničitve dogodka Yi = 1 manj kot 38,2 %, če je za prodajo namenjeno več kot 75 %
živinorejske proizvodnje na kmetiji, je verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na
njej nadaljeval s kmetovanjem, večja od 73,2 % (slika 41).
Primerjava med skupinama kmetij, ki sta določeni glede na izid odvisne spremenljivke Yi ,
kaže, da se glede na tržnost živinorejske proizvodnje med seboj statistično pomembno
razlikujeta (t(787) = –15,213; p = 0,000). Povprečna tržnost živinorejske proizvodnje je na
kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s
kmetovanjem, 71,7 % (Me = 80 %; min. = 0 %, maks. = 100 %), na kmetijah z izidom
odvisne spremenljivke Yi = 0 pa 37,3 % (Me = 22,5 %; min. = 0 %, maks. = 100 %).

76

»Pojem tržnost ali blagovnost oziroma komercialnost pove, kolikšen delež celotne proizvodnje gre na trg oziroma

kolikšen del te se potroši doma. Če znaša tržni delež manj kot 25 %, sodi med primitivno prehranitveno
(samooskrbno, subsidenčno) kmetijstvo. Kmetijstvo na prehodu iz samoprehranitvenega v blagovno ima okoli
25–50 % tržne proizvodnje, delno blagovno 50–75 %, docela blagovno pa nad 75 % tržne proizvodnje« (Vrišer 1997,
51).
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Slika 41: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –

Pi – glede tržnost živinorejske proizvodnje na kmetiji (ZIV_PROD).

Na največ kmetijah (27 %), na katerih se bo zgodil dogodek Yi = 1 , prodajo 90 %
živinorejske proizvodnje, največji delež kmetij (23,4 %), na katerih do nasleditve ne bo
prišlo, oziroma kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s
kmetovanjem, pa vse produkte živinorejske proizvodnje porabijo doma. Kljub temu na
skoraj četrtini kmetij, ki prodajo več kot 75 % živinorejske proizvodnje, do nasleditve ne bo
prišlo oziroma nasledniki na njih po morebitnem prevzemu ne bodo nadaljevali s
kmetovanjem (slika 42).
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Slika 42: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na tržnost živinorejske proizvodnje
(ZIV_PROD)

Vpliv, ki ga ima število živine na kmetiji (GVŽ)77 kot dejavnik ekonomske strukture
kmetije, na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji je sicer manjši, kot je značilen
za tržnost živinorejske proizvodnje – koeficient β znaša 0,759, t-vrednost pa 6,369.
Model s to pojasnjevalno spremenljivko napove pravilno 73,6 % izidov odvisne
spremenljivke Yi , za Yi = 0 napove 64,3 % izidov, za Yi = 1 pa 79,6 % izidov. Kljub

77 Čeprav veljajo za kmetije, ki so usmerjene v ekološko kmetovanje (ekološko živinorejo), posebne zahteve glede

intenzivnosti živinoreje, zaradi česar smo sklepali, da primerljivost števila živine med kmetijami, ki se ukvarjajo z
ekološkim kmetovanjem, in kmetijami, ki niso usmerjene v ekološko pridelavo, ni relevantna, pa v vzorcu med
navedenimi kmetijami v številu živine ni bilo statistično pomembnih razlik. Pri modelu so zato v empirično analizo
vključene tudi ekološke kmetije.
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2
relativno visokim deležem pravilnih napovedi znaša RMF
oziroma LRI le 0,131. Ker je

vpliv pozitiven, se verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 s povečevanjem števila živine
povečuje. Na hipotetični kmetiji znaša pri povprečju 8,1 GVŽ verjetnost, da bo kmetijo
prevzel naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, 62,9 %, če pa se število
živine poveča za 1 GVŽ, se verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 poveča za 3 %.
Verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , je na kmetiji, ki ima 1 GVŽ, več kot
41,7-odstotna in torej za 11,9 % nižja, kot če ima kmetija 5 GVŽ, in za 27,1 % nižja, v
primerjavi s kmetijo, ki ima 10 GVŽ. Pri kmetijah z 20 GVŽ je verjetnost, da bo kmetijo
prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovenjem več kot 90-odstotna (slika 43).
100

80

Pi (%)

60

40

20

0
0

5

10

15

20

25

Število živine (GVŽ)

Slika 43: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –

Pi – glede na število živine na kmetiji (GVZ).
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Rezultati t-testa kažejo (t(787) = –10,918; p = 0,000), da obstajajo med kmetijami po
številu živine glede na izid odvisne spremenljivke Yi statistično pomembne razlike.
Povprečno je na kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej
ukvarjali s kmetovanjem, 9,3 GVŽ (Me = 9 GVŽ; min. = 0 GVŽ, maks. = 53,2 GVŽ),
kmetije, na katerih do nasleditve ne bo prišlo, oziroma kmetije, ki jih bodo nasledniki
prevzeli, vendar se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, pa imajo v povprečju 5,7 GVŽ (Me =
4,3 GVŽ; min. = 0 GVŽ, maks. = 48,8 GVŽ). Največ kmetij ima manj kot 5 GVŽ, in sicer
ne glede na to, ali se bo dogodek Yi = 1 na njih zgodil (30,2 % kmetij) ali se dogodek
Yi = 1 ne bo zgodil (53,1 % kmetij) (slika 44).
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Slika 44: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na število živine na kmetiji (GVZ)

Kot dejavnik ekonomske strukture kmetije, ki vpliva na stanje in odločitve glede nasleditve
na kmetiji, smo opredelili tudi spremembe števila živine v zadnjih desetih letih, pri
čemer se je lahko število živine na kmetiji povečalo, zmanjšalo ali pa ni bilo sprememb.
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Med posameznimi načini sprememb v številu živine na kmetiji v zadnjih desetih letih kaže
razlike v verjetnostih, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s
kmetovanjem, model, v katerega je vključena pojasnjevalna spremenljivka GVZ_P.
Verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , je v primerjavi s kmetijami, na katerih se je v
desetih letih zmanjšalo število živine, za 31,1 % večja, kot če se število živine na kmetijah
ni spremenilo, in za 23,6 % večja, če se je v primerjavi z navedenimi število živine
povečalo. Model s to spremenljivko ima v primerjavi z drugimi parcialnimi probit modeli
binarne izbire višjo pojasnjevalno vrednost – saj skupno napove 76,2 % izidov odvisne
2
oziroma LRI znaša
spremenljivke Yi – 66,2 % izidov Yi = 0 in 82,5 % izidov Yi = 1 ( RMF

0,231) – ter tudi zelo velik vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve (koeficient β =
0,807, t-vrednost = 12,747).
Med modeli, v katerih so posamezne oblike sprememb števila živine izražene s
pojasnjevalnimi spremenljivkami v obliki slamnate spremenljivke, se je izkazalo, da če je
obravnavani dejavnik izražen z GVZ_P_PO – kar pomeni, da se je število živine v zadnjih
desetih letih povečalo –, rezultati modela niso relevantni. Konstanta α namreč v modelu
ni statistično značilna. Če se je na kmetiji število živine v desetih letih povečalo, se
poveča tudi verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 .
Rezultati modela, v katerega je bila vključena pojasnjevalna spremenljivka GVZ_P_ZM, ki
pomeni, da se bo obseg opravljenega dela na kmetiji v prihodnosti zmanjšal, kažejo, da
so model, koeficient β in konstanta α statistično značilni pri 99-odstotnem intervalu
zaupanja. Vpliv te pojasnjevalne spremenljivke je zelo izrazit, eden od največjih med
modeli, v katerih so posamezne oblike sprememb izražene s pojasnjevalnimi
spremenljivkami v obliki slamnate spremenljivke – koeficient β znaša –1,363, t-vrednost
pa –13,568. Model se v primerjavi z drugimi parcialnimi probit modeli binarne izbire
natančneje približa dejanskim vrednostim, saj za odvisno spremenljivko Yi pravilno
2
napove 76,2 % vseh izidov, in sicer 66,2 % izidov Yi = 0 in 82,5 % izidov Yi = 1 , RMF

oziroma LRI pa znaša 0,224. Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej
nadaljeval s kmetovanjem, je na kmetijah, na katerih se je število živine povečalo ali pa na
njih glede tega v zadnjih desetih letih ni bilo sprememb, je za 49,6 % večja, kot če se je
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na njih število živine v preteklem desetletju zmanjšalo. Verjetnost, da se bo zgodil
dogodek Yi = 1 , je tem primeru 27,4-odstotna.
Vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji smo posebej ugotavljali le za
kmetije, na katerih se je v zadnjih desetih letih število živine povečalo ali zmanjšalo.
Kmetije, na katerih v zadnjih desetih letih ni bilo sprememb v številu živine, smo pri
izvedbi modela s pojasnjevalno spremenljivko GVZ_P_PZ izključili. Izkazalo se je, da ima
model s to spremenljivko zelo izrazit vpliv na izid odvisne spremenljivke Yi (koeficient β
= 1,566, t-vrednost = 12,968). Model ima tudi v primerjavi z drugimi parcialnimi probit
modeli binarne izbire visoko napovedno moč – pravilno napove 77,5 % izidov odvisne
2
spremenljivke Yi , in sicer 82,9 % izidov Yi = 0 in 73,2 % izidov Yi = 1 ( RMF
oziroma LRI

pa znaša 0,311) – in visoko vrednost mejnih učinkov – verjetnost, da se bo zgodil
dogodek Yi = 1 , se v primerjavi s kmetijami, na katerih se je v desetih letih število živine
zmanjšalo, poveča za 55,5 %. Med kmetijami, na katerih se je število živine v desetih letih
zmanjšalo, je 70,8 % takšnih, na katerih ne bo prišlo do nasleditve oziroma jih bodo
prevzeli nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem. Nasprotno je med tistimi
kmetijami, na katerih se število živine v desetih letih povečalo, takšnih, na katerih se bo
zgodil dogodek Yi = 1 , 84,6 % (slika 45).
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Slika 45: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke GVZ_P_PZ po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Izrazit vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji ima tudi dejavnik ekonomske
strukture kmetije, ki smo ga opredelili kot spremembe števila živine na kmetiji v
prihodnje. Najbolj je vpliv izrazit, če je dejavnik izražen z pojasnjevalno spremenljivko

GVZ_F_ZM, ki pomeni, da se bo število živine na kmetiji v prihodnosti zmanjšalo –
koeficient β v modelu s to spremenljivko znaša –1,584, t-vrednost pa –15,356. Model
2
ima tudi zelo dobro pojasnjevalno vrednost, saj znaša RMF
oziroma LRI 0,316 – za

odvisno spremenljivko Yi pravilno napove 79,3 % vseh odzivov, pri čemer napove 71,1 %
izidov Yi = 0 in 84,6 % izidov Yi = 1 . V primerjavi s kmetijami, na katerih se bo
predvidoma število živine v prihodnje povečalo ali pa se to ne bo spremenilo, se na
kmetijah, na katerih se bo število živine zmanjšalo, verjetnost, da bo kmetijo prevzel
naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, zmanjša za 57 %, in sicer na 26,1 %.
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Izrazit vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji izkazuje obravnavani
dejavnik, če je izražen s pojasnjevalno spremenljivko GVZ_F_PZ (koeficient β = 1,814,

t-vrednost = 12,893), ki pomeni, da se bo v prihodnje število živine povečalo ali
zmanjšalo, iz modela pa so izključene kmetije, na katerih v prihodnje ne bo sprememb.
Model se v primerjavi z drugimi parcialnimi probit modeli binarne izbire natančneje približa
dejanskim vrednostim, saj za odvisno spremenljivko Yi pravilno napove 79,8 % vseh
2
izidov, in sicer 90,1 % izidov Yi = 0 in 69,3 % izidov Yi = 1 ( RMF
oziroma LRI znaša

0,311). Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s
kmetovanjem, se poveča za 62 %, če se bo v prihodnje povečalo tudi število živine na
kmetiji. Med kmetijami, na katerih se bo število živine v prihodnje zmanjšalo, je 74,7 %
takšnih, na katerih ne bo prišlo do nasleditve oziroma jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne
bodo ukvarjali s kmetovanjem, nasprotno je med tistimi kmetijami, na katerih se bo obseg
opravljenega dela v prihodnje povečal, takšnih, na katerih se bo zgodil dogodek Yi = 1 ,
87,4 %.
Rezultatov drugih dveh modelov s pojasnjevalno spremenljivko GVZ_F_PO, ki pomeni, da
se bo predvidoma število živine povečalo, oziroma s pojasnjevalno spremenljivko
GVZ_F_NI, ki pomeni, da se število živine ne bo spremenilo, zaradi statistično neznačilnih
konstant α ne moremo interpretirati, saj niso zanesljivi. V obeh primerih sta sicer vpliva
pojasnjevalnih spremenljivk velika. Visoke so tudi vrednosti mejnih učinkov, ki so
pozitivne, kar pomeni, da se, če je rezultat pojasnjevalne spremenljivke X i = 1 , verjetnost
uresničitve dogodka Yi = 1 poveča.
Vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji je izrazit tudi, če je dejavnik izražen
s pojasnjevalno spremenljivko GVZ_PFPZ, ki pomeni povečanje oziroma zmanjšanje
števila živine v zadnjih desetih letih in v prihodnje. V modelu s to spremenljivko znaša

koeficient β 1,914, t-vrednost pa 10,064. Model s to pojasnjevalno spremenljivko
pravilno napove visok delež izidov odvisne spremenljivke Yi (79,7 % vseh izidov te
spremenljivke), pravilno je napovedanih 94,1 % izidov Yi = 0 in 60,6 % izidov Yi = 0 ,
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2
medtem ko RMF
oziroma LRI znaša 0,353. Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki

se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem, se pri spremembi vrednosti pojasnjevalne
spremenljivke z X i = 0 na X i = 1 poveča za 62 %. 88,7 % kmetij, pri katerih se je število
živine v desetih letih povečalo in se bo ta težnja nadaljevala tudi v prihodnje, bodo
prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem, med kmetijami,
pri katerih se je število živine zmanjšalo in se bo zmanjševalo tudi v prihodnje, pa je 76 %
takšnih, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne
bodo ukvarjali s kmetovanjem (slika 46).

Zastopanost rezultatov GVZ_PFPZ (%)
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Slika 46: Zastopanost rezultatov pojasnjevalne spremenljivke GVZ_PFPZ po posameznih izidih odvisne
spremenljivke Yi

Eden od dejavnikov ekonomske strukture, ki naj bi vplival na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetiji, je tudi intenzivnost živinoreje. Dejavnik smo izrazili na dva načina,
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in sicer kot GVZ_KZL in GVZ_KZU78. V prvem primeru gre za razmerje med številom
živine, izraženo v GVŽ, in površino kmetijskih zemljišč v lasti (KZL), kar predstavlja neke
vrste intenzivnost živinoreje glede na potencial kmetijskih zemljišč v lasti, saj ni nujno, da
so na kmetiji vsa kmetijska zemljišča v lasti tudi v uporabi za kmetijsko proizvodnjo. V
drugem primeru gre za način, na kateri se intenzivnost živinoreje uradno izraža –
razmerje med številom živine, izraženo v GVŽ, in površino kmetijskih zemljišč v uporabi
(KZU). Vendar pa menimo, da je ta kazalec intenzivnosti živinoreje manj primeren za
analizo, saj kmetje kmetijska zemljišča v uporabi prilagodijo številu živine in obratno.
Z izvedbo parcialnih probit modelov binarne izbire se je izkazalo, da obe pojasnjevalni
spremenljivki, s katerima je izražen obravnavani dejavnik, statistično pomembno vplivata
na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji. Vpliv je večji pri pojasnjevalni
spremenljivki GVZ_KZL (koeficient β = 0,914, t-vrednost = 7,774). Bolje se ujemajo z
opazovanimi (dejanskimi) vrednostmi tudi vrednosti odvisne spremenljivke Yi , ki jih
ocenimo z modelom, ki vključuje pojasnjevalno spremenljivko GVZ_KZL, zato je ta model
zanesljivejši in primernejši za pojasnitev odvisne spremenljivke Yi z danimi vrednostmi te
2
pojasnjevalne spremenljivke ( RMF
oziroma LRI znaša 0,170). Model pojasni 89,3 % izidov

Yi = 1 in 59,1 % izidov Yi = 1 , skupno pa 72,6 % izidov odvisne spremenljivke Yi , torej

7,7 % več, kot če bi bila vključena v model pojasnjevalna spremenljivka GVZ_KZU. Za
skoraj polovico višja je tudi vrednost mejnih učinkov – pri spremembi intenzivnosti
živinoreje za 0,1 GVŽ/ha KZU se na hipotetični povprečni kmetiji verjetnost uresničitve
dogodka Yi = 1 poveča za 1,9 %, pri spremembi za 0,1 GVŽ/ha KZL pa za 3,6 % (slika
47).

78

Pri modelu so v empirično analizo vključene tudi ekološke kmetije (argument za to odločitev je naveden v opombi

pri parcialnem probit modelu binarne izbire s pojasnjevalno spremenljivko GVZ).
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Slika 47: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na intenzivnost živinoreje na kmetiji (GVZ_KZL in GVZ_KZU).

Na kmetijah z izidom odvisne spremenljivke Yi je v povprečju na 1 hektarju kmetijskih
zemljišč v lasti 0,84 GVŽ (min. = 0 GVŽ/ha KZL, maks. = 4,43 GVŽ/ha KZL), na kmetijah,
ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem pa 1,27
GVŽ/ha KZL (min. = 0 GVŽ/ha KZL, maks. = 7,50 GVŽ/ha KZL). Največ kmetij (29,3 %) z
izidom odvisne spremenljivke Yi = 1 ima intenzivnost živinoreje med 1 in manj kot 1,5
GVŽ/ha KZL, na največ kmetijah (37,4 %), na katerih do nasleditve ne bo prišlo, oziroma
kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, pa znaša
intenzivnost živinoreje med 0 in manj kot 0,5 GVŽ/ha KZL (slika 48).
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Slika 48: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na intenzivnost živinoreje na kmetiji –
glede število živine na hektar kmetijskih zemljišč v lasti (GVZ_KZL)

Letni posek lesa (etat) na kmetiji smo kot enega od dejavnikov ekonomske strukture

izrazili s tremi pojasnjevalnimi spremenljivkami in jih posamično vključili v probit modele
binarne izbire. Za pojasnjevalni spremenljivki ETAT, ki pomeni letni posek, in ETAT_HA,
ki pomeni letni etat na hektarju gozdne površine, se je izkazalo, da njuni konstanti α nista
statistično značilni, zato rezultati modelov niso zanesljivi. Obe pojasnjevalni spremenljivki
naj bi sicer pozitivno vplivali na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji, pri čemer
naj bi bil vpliv prve večji, modela pa se zelo slabo približata dejanskim (opazovanim)
vrednostim.
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Mnenje gospodarja o izsekanosti gozda (ETAT_SEK), ki daje informacijo o vitalnosti
gozdnega potenciala, smo obravnavali kot samostojni dejavnik. Zanj je značilno, da ima

izrazit vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji (koeficient β = –1,001, tvrednost = –10,012), pri čemer so vsi parametri v modelu statistično značilni pri manj kot
enoodstotnem tveganju. Čeprav model pravilno napove 70,6 % vseh izidov odvisne
2
spremenljivke Yi , kaže RMF
oziroma LRI, ki znaša 0,132, da se vrednosti odvisne

spremenljivke Yi , ki jih ocenimo z modelom, ne ujemajo dobro z opazovanimi
(dejanskimi) vrednostmi. Vrednost mejnih učinkov je negativna in visoka – na kmetijah,
kjer gospodarji menijo, da je gozd že zelo izsekan, je verjetnost, da jih bodo prevzeli
nasledniki, ki bodo na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem, 38,4 % večja kot na kmetijah,
kjer menijo, da gozd ni izsekan. Kljub temu je na kmetijah, katerih gozdovi naj bi bili že
izsekani, verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , 52,4-odstotna, skoraj 30 % kmetij,
na katerih gospodarji menijo, da je gozd izsekan, pa naslednikov kljub temu ne bo imelo
oziroma se njihovi nasledniki po morebitnem prevzemu ne bodo ukvarjali s kmetovanjem.
Pri interpretaciji rezultatov modelov, s katerimi ugotavljamo vpliv dopolnilne dejavnosti
na kmetiji kot dejavnika ekonomske strukture kmetije, moramo biti pazljivi. Za model s

pojasnjevalno spremenljivko DD_S_F smo že ugotovili, da ni statistično značilen,
nezanesljivi pa so tudi rezultati modelov s pojasnjevalno spremenljivko DD_F – ki pri
X i = 1 pomeni, da se bodo v prihodnje na kmetiji ukvarjali z vsaj eno dopolnilno

dejavnostjo – oziroma s pojasnjevalno spremenljivko DD_SF. Pri obeh modelih se
konstanta α statistično ne razlikuje od nič. Obe spremenljivki sicer kažeta dokaj
pomemben in pozitiven vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve. Verjetnost, da bo
gospodarja nasledil naslednik, ki bo na kmetiji nadaljeval s kmetovanjem, je, če se bodo
na kmetiji v prihodnje ukvarjali z dopolnilno dejavnostjo, za 45,2 % večja, kot če se na
kmetiji ne bodo ukvarjali z dopolnilno dejavnostjo. Če pa se na kmetiji z vsaj eno
dopolnilno dejavnostjo že ukvarjajo in se bodo z njo ukvarjali tudi v prihodnje, je
verjetnost, da se bo uresničil dogodek Yi = 1 , 30,7 % večja, kot če na kmetiji dopolnilne
dejavnosti ni in je tudi v prihodnje ne bo – kljub temu je tudi v tem primeru verjetnost za
dogodek Yi = 1 skoraj 50-odstotna.
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Model s pojasnjevalno spremenljivko DD_S, ki opredeljuje, ali se na kmetiji (trenutno)
ukvarjajo z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo, in parametri tega modela so statistično
značilni, rezultati modela pa kažejo, da pojasnjevalna spremenljivka vpliva na stanje in
odločitve glede nasleditve na kmetiji, vendar je vpliv majhen (koeficient β = 0,479, tvrednost = 3,782). Verjetnost, da bo na kmetiji gospodarja nasledil naslednik, ki se bo še
naprej ukvarjal s kmetovanjem, je, če se na kmetiji ne ukvarjajo vsaj z eno dopolnilno
dejavnostjo, 58-odstotna, če pa se z dopolnilno dejavnostjo ukvarjajo, je verjetnost
uresničitve dogodka Yi = 1 za 17,2 % večja. Vendar pa je napovedna moč modela s to
spremenljivko slaba, ne napove namreč nobenega izida Yi = 0 .
Enega od pomembnejših dejavnikov ekonomske strukture, za katerega sklepamo, da
vpliva na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji – prihodek na kmetiji –, smo
razčlenili na več (pod)dejavnikov: ocena višine letnega prihodka, ki izhaja iz virov na
kmetiji, delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri s kmetije in viri
zunaj kmetije, delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji subvencije,,
vrste virov, iz katerih so se v zadnjih desetih letih prihodki na kmetiji najbolj povečali, vrste
virov prihodkov, ki bodo v prihodnje na kmetiji prevladovali in zadovoljstvo gospodarja z
višino letnega prihodka, ki izhaja samo iz virov na kmetiji. Nekatere od teh dejavnikov smo
izrazili z različnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami.
Z izvedbo parcialnih probit modelov binarne izbire smo za višino letnega prihodka, ki
izhaja iz virov na kmetiji, dokazali, da vpliva na stanje in odločitve glede nasleditve na

kmetiji.79 Najizrazitejši je vpliv tega dejavnika, če je vključen v model v obliki pojasnjevalne
spremenljivke PR_SIT05, pri katerem so kmetije glede na višino letnega prihodka, ki
izhaja iz virov na kmetiji, razmejene v obliki slamnate spremenljivke pri 2086,46 evrih
oziroma pol milijona tolarjih – koeficient β v modelu s to spremenljivko znaša 1,266, t-

79

Čeprav izpraševancem ni bilo treba natančno napisati, kolikšna je višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na

kmetiji, ampak so morali določiti prihodkovni razred, lahko na podlagi drugih podatkov (velikosti kmetije – KZU, GVŽ
–, letnega etata in morebitnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, subvencij, ki so jih morali vključiti v oceno)
sklepamo, da so izpraševanci kmetije po večini uvrstili v nižje razrede, kot je dejanska višina teh prihodkov.
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vrednost pa 12,393. Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi
nadaljeval s kmetovanjem, se, če je prihodek, ki izvira s kmetije, višji od 2086,46 evrov,
poveča za 46,9 %. Če je prihodek nižji od omenjenega zneska, je verjetnost uresničitve
dogodka Yi = 1 okoli 30-odstotna. Ta model ima med vsemi modeli tudi največjo
napovedno moč, saj pravilno napove 74,5 % vseh izidov odvisne spremenljivke Yi – 58,8
2
% izidov Yi = 0 in 84,6 % izidov Yi = 1 –, RMF
oziroma LRI znaša 0,205.

Nekoliko manjši vpliv ima obravnavani dejavnik, če je izražen kot PR_SIT1 (koeficient β
= 1,118, t-vrednost = 11,652), ki pomeni, da je pri X i = 1 višina letnega prihodka, ki izhaja
s kmetije, ocenjena nad 4172,93 evrov oziroma milijon tolarjev. Malenkost manjša kot pri
modelu s pojasnjevalno spremenljivko PR_SIT05 pa je tudi napovedna moč tega modela
2
oziroma LRI
– pravilno namreč napove 71,6 % vseh izidov odvisne spremenljivke Yi ( RMF

znaša 0,176).
Kot smo pričakovali, se z višanjem prihodka povečuje tudi verjetnost, da bo kmetijo
prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem. Vendar pa rezultati parcialnih
probit modelov binarne izbire kažejo, da se ta verjetnost povečuje samo do določene
višine prihodka. Verjetnost, da bo do prevzema kmetije prišlo in da bo na njej prevzemnik
tudi nadaljeval s kmetovanjem, je največja (84,6 %), če je višina letnega prihodka, ki
izhaja iz virov na kmetiji, več kot 20864,63 evrov oziroma pet milijonov tolarjev (PR_SIT5).
Če je letni prihodek na kmetiji višji od 29210,48 evrov oziroma sedmih milijonov tolarjev ali
pa višji od 41729,26 evrov oziroma desetih milijonov tolarjev, je verjetnost uresničitve
dogodka Yi = 1 nekoliko nižja, in sicer je 81,1 oziroma 80,9 % (slika 49). Znižanje
verjetnosti je lahko posledica neenakih razmerij v frekventnosti pojavitev med rezultati
pojasnjevalne spremenljivke X i – analiziranih kmetij s prihodki, ki so višji od 29210,48
evrov, je namreč 12 %.
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Slika 49: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na oceno višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov kmetije.

Vendar pa moramo biti pri interpretaciji rezultatov modelov s pojasnjevalnimi
spremenljivkami, ki postavljajo razmejitve ocen višine prihodkov, ki izvirajo s kmetije, nad
20864,63 evrov, pazljivi – gre za modele s posameznimi pojasnjevalnimi spremenljivkami
PR_SIT5, PR_SIT7 in PR_SIT10. Napovedne moči modelov so namreč slabe – za
odvisno spremenljivko Yi ne napovejo pravilno nobenega izida Yi = 0 . Pri modelih s
pojasnjevalno spremenljivko PR_SIT5 in s pojasnjevalno spremenljivko PR_SIT3 se je še
dodatno izkazalo, da niso zanesljivi, saj se konstanta α v obeh primerih statistično ne
razlikuje od nič.
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Dejavnik, ki kaže zadovoljstvo gospodarja z višino letnega prihodka, ki izhaja samo
iz virov na kmetiji, sicer vpliva na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji – v

parcialnem probit modelu binarne izbire s spremenljivko PR_ZADOV znaša koeficient β
0,908, t-vrednost pa 7,490 –, vendar pa je v modelu konstanta α statistično značilna pri
90-odstotnem intervalu zaupanja, natančnost, s katero se model približa opazovanim
(dejanskim) vrednostim, pa je slaba – za odvisno spremenljivko Yi ne napove pravilno
nobenega izida Yi = 0 . Vrednost mejnih učinkov sicer kaže, da je na kmetijah, na katerih
so gospodarji zadovoljni z višino prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji, verjetnost, da jih
bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih nadaljevali s kmetovanjem, za 30,5 % večja, kot
če gospodarji s prihodki niso zadovoljni. Kljub temu pa je verjetnost uresničitve dogodka
Yi = 1 na kmetijah, na katerih prihodki iz virov na kmetiji po mnenju gospodarja niso

zadovoljivi, več kot 50-odstotna.
Delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri s kmetije
oziroma viri zunaj kmetije – skupaj prispevata oba vira prihodkov 100-odstotni delež,

kar predstavlja celotni letni prihodek na kmetiji –, zelo vpliva na stanje in odločitve glede
nasleditve na kmetiji, in sicer se z višanjem deleža prihodkov, ki izhajajo iz virov na kmetiji
(PR_KM), povečuje verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi
nadaljeval s kmetovanjem,80 z višanjem deleža prihodkov, ki izhajajo iz virov zunaj kmetije
(PR_NEKM), pa se torej ta verjetnost zmanjšuje. V obeh primerih se na hipotetični
povprečni kmetiji pri 10-odstotni spremembi verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1
spremeni za 6,6 %. Če prispevajo polovico k celotnemu prihodku kmetije viri, ki izhajajo s
kmetije, in drugo polovico viri zunaj kmetije, je verjetnost, da bo na kmetijo prišlo do
nasleditve in da bo prevzemnik tudi nadaljeval s kmetovanjem, 68-odstotna. Če so
prihodki na kmetiji samo iz virov, ki izhajajo zunaj kmetije, je verjetnost, da se bo zgodil
dogodek Yi = 1 , 35,2-odstotna (slika 50). Vrednosti, ki smo jih ocenili z modeloma, se z

80

Ugotovili smo tudi, da se s povečevanjem števila oseb na kmetiji, ki so odvisne samo od prihodka, ki izhaja iz

virov na kmetiji (PR_OS), poveča verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s
kmetovanjem, vendar je vpliv zelo majhen.
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dejanskimi vrednostmi odvisne spremenljivke Yi dokaj dobro ujemajo – pri obeh modelih
2
je namreč cenitev R 2 71-odstotna, RMF
oziroma LRI pa okoli 0,160.
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Slika 50: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri s kmetije (PR_KM)

oziroma viri zunaj kmetije (PR_NEKM).

Primerjava med skupinama kmetij, ki sta določeni glede na izid odvisne spremenljivke Yi ,
kaže, da se glede na delež prihodkov, ki ga k celotnemu letnemu prihodku kmetije
prispevajo viri na kmetiji, med seboj statistično pomembno razlikujeta (t(787) = –12,354; p
= 0,000), s tem pa se ti skupini kmetiji med seboj pomembno razlikujeta tudi glede na
delež prihodkov, ki ga k celotnemu letnemu prihodku kmetije prispevajo viri zunaj kmetije.
V povprečju prispevajo na kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še
naprej ukvarjali s kmetovanjem, prihodki, ki izvirajo s kmetije, 52,3 % k celotnemu letnemu
prihodku kmetije (min. = 0 %, maks. = 100 %), na kmetijah, z izidom odvisne
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spremenljivke Yi = 0 , pa 24,9 % (min. = 0 %, maks. = 100 %). Preostale deleže
prispevajo k celotnemu letnemu prihodku kmetije prihodki, ki izvirajo iz virov zunaj kmetije.
Med kmetijami, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma nasledniki ob prevzemu na
njih ne bodo kmetovali, najbolj izstopa visok delež kmetij (66,5 %) z manj kot 25odstotnim deležem prihodkov iz virov na kmetiji oziroma 75- in večodstotnim deležem
prihodkov, ki izvirajo zunaj kmetije (slika 51).
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Slika 51: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na delež prihodkov, ki ga k celotnemu
letnemu prihodku kmetije prispevajo viri na kmetiji.

Višina subvencij na kmetiji – dejavnik, ki smo ga opredelili kot delež, ki ga prinašajo
subvencije k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji –, vpliva na stanje in odločitve

glede nasleditve na kmetiji. V modelu s pojasnjevalno spremenljivko PR_SUBV znaša
2
koeficient β 2,425, t-vrednost pa 8,500. Njegova pojasnjevalna vrednost ni visoka ( RMF
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oziroma LRI znaša 0,124), čeprav napove pravilno 71,1 % vseh izidov odvisne
spremenljivke Yi – 56,2 % izidov Yi = 0 in 80,7 % izidov Yi = 1 . Verjetnost, da bo
kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, se s povečevanjem
deleža subvencij pri skupnem letnem prihodku kmetije povečuje, in sicer se na hipotetični
povprečni kmetiji ob 10-odstotnim povečanju deleža subvencij poveča za 9,1 %. Če znaša
na kmetiji delež subvencij 10 % celotnega letnega prihodka, je verjetnost uresničitve
dogodka Yi = 1 nekaj manj kot 50-odstotna, pri 50-odstotnem deležu subvencij pa
preseže 80 % (slika 52).
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Slika 52: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –
Pi – glede na delež, ki ga prinašajo subvencije k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji.

Na kmetijah, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih tudi nadaljevali s
kmetovanjem, je povprečen delež, ki ga prinašajo subvencije k skupnemu letnemu
prihodku, 31,2-odstoten (min. = 0 %, maks. = 90 %), na kmetijah, kjer do prevzema
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kmetije s strani naslednika ne bo prišlo oziroma se ob morebitnem prevzemu naslednik ne
bo ukvarjal s kmetovanjem, pa je 20,4-odstoten (min. = 0 %, maks. = 85 %). Med
kmetijami, na katerih se ne bo zgodil dogodek Yi = 1 , sicer izstopajo kmetije, na katerih je
delež, ki ga subvencije prispevajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji, manj kot 25odstoten, vendar je v istem odstotkovnem razredu tudi skoraj 40 % kmetij, na katerih se
bo dogodek Yi = 1 zgodil (slika 53).
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Slika 53: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na delež, ki ga prinašajo subvencije k
celotnemu letnemu prihodku na kmetiji.

Rezultati modela s pojasnjevalno spremenljivko PR_P_POV, ki opredeljuje vrste virov, iz
katerih so se v zadnjih desetih letih prihodki na kmetiji najbolj povečali, niso

zanesljivi, saj konstanta α ni statistično značilna, model pa ni natančen tudi v napovedih
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izidov odvisne spremenljivke Yi – ne napove namreč pravilno niti enega izida Yi = 0 .
Rezultati sicer kažejo, da naj bi bil vpliv obravnavanega dejavnika na stanje in odločitve
glede nasleditve na kmetiji velik, verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , pa naj bi bila
na kmetijah, ki so se jim prihodki iz virov na kmetiji bolj povečali, za 34 % večja, kot na
kmetijah, ki so se jim bolj povečali prihodki zunaj kmetije in na katerih je ta verjetnost 50odstotna.
Pri modelih, s katerima smo ugotavljali, kako vplivata na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetiji vrste virov prihodkov, ki bodo v prihodnje na kmetiji
prevladovali (PR_F_POV), in kako vpliva dejavnik, ki smo ga izrazili s pojasnjevalno

spremenljivko PR_PFKMN in združuje vrste virov, iz katerih so se v zadnjih desetih
letih prihodki na kmetiji najbolj povečali, in vrste virov prihodkov, ki bodo v
prihodnje na kmetiji prevladovali, so bili vsi parametri statistično pomembni. Oba

dejavnika zelo vplivata na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji ter pravilno
2
napovesta več kot 65 % izidov odvisne spremenljivke Yi – pri prvem modelu znaša RMF

oziroma LRI 0,159, pri drugem 0,149. Če bodo na kmetiji v prihodnje prevladovali prihodki
iz virov na kmetiji, je verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi
nadaljeval s kmetovanjem, 39,7 % večja, kot če bodo prevladovali prihodki zunaj kmetije,
in 40,6 % večja, če so se na tej kmetiji v desetih letih najbolj povečali prihodki iz virov na
kmetiji. V obeh primerih pa je verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , tudi če bodo
prevladovali prihodki zunaj kmetije ali če so se v desetih letih najbolj povečali prihodki iz
virov zunaj kmetije, okoli 45-odstotna. S slike 54 je razvidno, da okoli 15 % kmetij, ki so se
jim v desetih letih najbolj povečali prihodki iz virov na kmetiji oziroma bodo na njih tudi v
prihodnje prevladovali prihodki iz teh virov, prevzemniki ne bodo prevzeli oziroma se na
njih po prevzemu ne bo nadaljevalo s kmetovanjem.
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Slika 54: Verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem –

Pi – glede na vrste virov prihodkov, ki bodo v prihodnje na kmetiji prevladovali (PR_F_PO), in
pojasnjevalno spremenljivko PR_PFKMN, ki opredeljuje vrste virov, iz katerih so se v zadnjih desetih letih
prihodki na kmetiji najbolj povečali, in vrste virov prihodkov, ki bodo v prihodnje na kmetiji prevladovali.

4.3.1.1.5 Vpliv dejavnikov tehnične strukture kmetije

Med dejavniki tehnične strukture kmetije se je izkazalo, da tako, kot smo jih opredelili, ne
vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji ali pa da so njihovi vplivi zelo
majhni. Med mogočimi razlagami za to je, da gospodarji vprašanj o tehnični strukturi niso
dovolj jasno razumeli ali da vprašanja niso bila formulirano na pravi način. Sklepamo tudi,
da je to posledica razlogov, ki smo jih glede tehnične strukture navedli pri razpravi o
oblikovanju vsebine vprašalnika, mogoče pa je, da nekateri dejavniki tehnične strukture
tudi dejansko nimajo vpliva na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah.Tudi
214

napovedne moči modelov so namreč slabe – večina modelov za odvisno spremenljivko
Yi ne napove pravilno niti enega izida Yi = 0 .

Med modeli, s katerimi smo ugotavljali opremljenost kmetij s stroji in z napravami, je
statistično značilen le model s pojasnjevalno spremenljivko TEH_S_VM, ki združuje
kmetije, na katerih gospodarji menijo, da so njihove kmetije opremljene preveč oziroma
premalo, kmetij, ki naj bi bile opremljene primerno, pa v ta model nismo vključili. Vpliv
pojasnjevalne spremenljivke oziroma dejavnika, ki je z njo izražen, je zelo majhen in
negativen (koeficient β = –0,229, t-vrednost = –1,637). To pomeni, da obstaja za
kmetije, ki so s stroji in z napravami opremljene preveč, manjša verjetnost, da bo na njih
do nasleditve prišlo oziroma da morebitni prevzemniki na njih ne bodo nadaljevali s
kmetovanjem. Verjetnost je manjša za 7,9 %, vendar pa kljub temu obstaja pri teh
kmetijah skoraj 60-odstotna verjetnost, da bo na njih prišlo do uresničitve dogodka Yi = 1 .
Zelo slabo se model s to pojasnjevalno spremenljivko približa dejanskim (opazovanim)
vrednostim odvisne spremenljivke Yi , pravilno namreč pojasni le tretjino izidov Yi = 0 ,
model pa je statistično značilen pri 90-odstotnem intervalu zaupanja.
Med dejavniki tehnične strukture kmetije vpliva na stanja in odločitve glede nasleditve na
kmetiji tudi dejavnik, ki pove, kako bodo gospodarji opremljali kmetije s stroji in z
napravami v prihodnje. Njegov vpliv je majhen – koeficient β znaša 0,200, t-vrednost

pa 2,045 – statistično pa je značilen pri 95-odstotnem intervalu zaupanja. Na kmetijah, na
katerih gospodarji predvidevajo, da bodo v prihodnje kmetije opremljali z novimi stroji in
napravami, je verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , 6,3 % večja, kot če kmetij s
stroji in z napravami ne bodo opremljali, vendar je tudi v tem primeru ta verjetnost skoraj
63-odstotna.
Dejavnik tehnične strukture, ki pove, kako bo kmetija glede na stanje opremljenosti
kmetije s stroji in z napravami ter glede na načrte gospodarjev o nakupu novih strojev in
naprav opremljena v prihodnje, ne vpliva na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji.
Model in vpliv dejavnika ni statistično značilen, tudi če je v probit model binarne izbire
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vključena pojasnjevalna spremenljivka TEH_SF_M, ki vključuje modificirano vrednost, kar
je podrobneje pojasnjeno v prilogi 1.

4.3.1.1.6 Vpliv dejavnikov razvojno-inovativne strukture kmetije

Med dejavniki, ki predstavljajo razvojno-inovativno strukturo kmetije, izrazito vpliva na
stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji mnenje gospodarja o finančni
sposobnosti kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj (KAPIT). Če gospodar meni, da je

kmetija finančno sposobna za vlaganje v nadaljnji razvoj, se verjetnost, da ga bo nasledil
naslednik, ki bo na kmetiji nadaljeval s kmetovanjem, 38,6 % večja, kot če meni, da
kmetija ni finančno sposobna, vendar pa obstaja tudi pri morebitni finančni nesposobnosti
kmetije še vedno 45-odstotna verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1 uresničil. Model
pravilno napove 67 % vseh izidov odvisne spremenljivke Yi – 82,1 % izidov Yi = 0 in
2
57,4 % izidov Yi = 1 –, RMF
oziroma LRI pa znaša 0,152.

Izrazit vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji ima tudi razvojni dejavnik, ki
smo ga opredelili kot mnenje gospodarja o obremenitvi kmetije za nadaljnji razvoj
zaradi dolga najetih kreditov in drugih finančnih bremenitev. Vendar pa rezultatov

modelov, v katerih je vključena pojasnjevalna spremenljivka DOLG_NI in DOLG_NE, ne
moremo interpretirati kot zanesljivih, saj vpliv prve pojasnjevalne spremenljivke ni
statistično značilen, pri drugem modelu pa statistično ni značilna konstanta α . Statistično
značilni so parametri pri modelu s pojasnjevalno spremenljivko DOLG_DA, in sicer pri
manj kot enoodstotni ravni tveganja, rezultati modela pa kažejo, da je vpliv
obravnavanega dejavnika razvojne strukture velik – koeficient β znaša –1,028, t2
vrednost pa –10,345, vendar pa natančnost modela ni visoka – RMF
oziroma LRI znaša

0,141 – model za odvisno spremenljivko Yi pravilno napove 71 % izidov, pri tem le nekaj
več kot polovico izidov Yi = 0 . Pri kmetijah, na katerih gospodarji menijo, da predstavljajo
dolgovi najetih kreditov ali drugih finančnih bremenitev, obremenitev za nadaljnji razvoj
kmetije, je verjetnost, da jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih nadaljevali s
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kmetovanjem, za 38,7 % manjša, kot če na kmetijah nimajo dolgov ali finančnih
bremenitev oziroma le-te na nadaljnji razvoj kmetije naj ne bi vplivale. Med kmetijami, na
katerih sicer menijo, da vpliv finančnih obremenitev in dolgov ni obremenilen za kmetijo, je
26,3 % kmetij, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma jih bodo prevzeli nasledniki,
ki se ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, med kmetijami, na katerih pa menijo, da so
finančne bremenitve obremenilne za razvoj kmetije, pa je skoraj 35 % kmetij, ki jih bodo
prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem (slika 55).
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Slika 55: Delež kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi glede na obremenitev kmetije za nadaljnji razvoj
zaradi dolgov najetih kreditov ali drugih finančnih bremenitev (DOLG_DA)

Na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji vpliva tudi dejavnik, ki opredeljuje
ukvarjanje kmetije z ekološkim kmetovanjem. Vpliv obeh pojasnjevalnih spremenljivk –

pojasnjevalne spremenljivke, ki pove, ali je kmetija opredeljena kot ekološka (EKO), in
pojasnjevalne spremenljivke, ki pove, da naj bi se na kmetiji v prihodnje ukvarjali z
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ekološkim kmetovanjem (EKO_F), je sicer majhen, vendar pozitiven. Verjetnost
uresničitve dogodka Yi = 1 je, če je kmetija opredeljena kot ekološka, 11,5 % višji, kot če
ni tako opredeljena, če pa se bodo na kmetiji z ekološkim kmetovanjem ukvarjali tudi v
prihodnje, je večja za 13,3 %, kot če se ne bodo. Vendar pa je verjetnost, da jo bo prevzel
naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, tudi če kmetija ni oziroma tudi v
prihodnje ne bo opredeljena kot ekološka, skoraj 60-odstotna. Kljub temu pa je
natančnost, s katero se modela približata dejanskim vrednostim odvisne spremenljivke
Yi , slaba, saj ne napovesta zanjo pravilno nobenega izida Yi = 0 .

4.3.1.2 Sintezni model verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na hribovskih
kmetijah

Pri sinteznem probit modelu binarne izbire smo ugotavljali, kako vpliva na stanja in
odločitve glede nasleditve na kmetije več dejavnikov hkrati. Za vsak dejavnik
socialnogeografske strukture hribovskih kmetij smo nameravali v sintezni probit model
binarne izbire vključiti po eno pojasnjevalno spremenljivko X i , in sicer tisto, za katero se
je izkazalo, da na stanja in določitve glede nasleditve na kmetiji oziroma na odvisno
spremenljivko Yi najbolj vpliva, parcialni probit model binarne izbire pa je moral biti tudi
dovolj zanesljiv in primeren, da bi lahko z danimi vrednostmi izbrane pojasnjevalne
spremenljivke X i dovolj natančno pojasnili izide odvisne spremenljivke Yi . Glede na
2
vrednosti McFaddnovih psevdo- R 2 ( RMF
) oziroma indeksov razmerja verjetij (LRI) pri

parcialnih modelih binarne izbire smo modele visoko napovedno močjo določili vse tiste
2
oziroma LRI so višji od 0,150. Če se noben parcialni model binarne
modele, katerih RMF

izbire, s katerimi smo ugotavljali vpliv določenega dejavnika socialnogeografske strukture
kmetije na stanja in določitve glede nasleditve na kmetiji, ni dovolj natančno približal
opazovanim vrednostim, dejavnika nismo vključili v sintezni model verjetnosti stanj in
določitve glede nasleditve na kmetiji. Izločili smo tudi vse pojasnjevalne spremenljivke, ki
niso bile določene za vse kmetije (podatki o številu kmetij, za katere so določene
pojasnjevalne spremenljivke opredeljene, so v prilogi 2). Če je bil dejavnik izražen le z
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eno pojasnjevalno spremenljivko, je bil, če je bila takšna pojasnjevalna spremenljivka
izločena, izločen tudi dejavnik (npr. dejavniki, ki vključujejo kmetije, pri katerih spremembe
pomenijo povečanje ali zmanjšanje).
Postavljenim zahtevam so ustrezali naslednji dejavniki socialnogeografske strukture
kmetije oziroma pojasnjevalne spremenljivke, s katerimi smo jih izrazili:
•

lega kmetije, izražena z pojasnjevalno spremenljivko IZOL_LEG;

•

odločitev gospodarja, ali bi se še enkrat odločil, da bo prevzel kmetijo in na njej
gospodarili, če bi imel to možnost (G_ODLOC);

•

število otrok moškega spola v gospodarjevi družini, izraženo s pojasnjevalno
spremenljivko OTRM_OTR;

•

obseg opravljenega dela na kmetiji (PDM);

•

spremembe obsega opravljenega dela na kmetiji v zadnjih desetih letih, izražene s
pojasnjevalno spremenljivko PDM_P_ZM;

•

spremembe obsega opravljenega dela na kmetiji v prihodnje, izražene s
pojasnjevalno spremenljivko PDM_F_ZM,

•

velikost kmetije, izražena s pojasnjevalno spremenljivko KZ2_KZL;

•

spremembe površine kmetijskih zemljišč v uporabi v zadnjih desetih letih, izražene
s pojasnjevalno spremenljivko KZU_P_ZM;

•

spremembe površine kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje, izražene s
pojasnjevalno spremenljivko KZU_F_ZM;

•

tržnost živinorejske proizvodnje (ZIV_PROD);

•

intenzivnost živinoreje, izražena s pojasnjevalno spremenljivko GVZ_KZL;

•

spremembe števila živine v zadnjih desetih letih, izražene s pojasnjevalnimi
spremenljivkami GVZ_P_ZM;

•

spremembe števila živine na kmetiji v prihodnje, izražene s pojasnjevalnimi
spremenljivkami GVZ_F_ZM;

•

višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji, izražena s pojasnjevalnima
spremenljivkama PR_SIT05;

•

delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri s kmetije
oziroma viri zunaj kmetije, izražen s pojasnjevalno spremenljivko PR_NEKM;
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•

vrste virov prihodkov, ki bodo v prihodnje na kmetiji prevladovali (PR_F_POV);

•

mnenje gospodarja o finančni sposobnosti kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj
(KAPIT).

Po tem, ko smo v sintezni probit model binarne izbire vključili vse ustrezne pojasnjevalne
spremenljivke in izračunali vplive teh pojasnjevalnih spremenljivk na stanja in odločitve
glede nasleditve na kmetiji, se je izkazalo, da so bili predznaki nekaterih regresijskih
koeficientov β v nasprotju s pričakovanji oziroma v nasprotju s predznaki koeficientov β
v parcialnih probit modelih binarne izbire, le nekatere t-vrednosti so bile statistično
značilne. To so lastnosti, ki so značilne za multikolinearnost.81 Težavo smo rešili v več
korakih:
1. korak: ugotovili smo, kako so med seboj povezane posamezne pojasnjevalne
spremenljivke;
2. korak: izločili smo vse pojasnjevalne spremenljivke, ki so izražale največjo
kolinearnost z ostalimi;
3. korak: če so bili dejavniki izraženi z več pojasnjevalnimi spremenljivkami, smo
izločeno spremenljivko nadomestili z drugimi spremenljivkami, vendar s tistimi, s
katerimi smo lahko še vedno dovolj natančno pojasnili izide odvisne spremenljivke
2
Yi ( RMF
oziroma LRI parcialnih modelov s temi spremenljivkami so morali biti višji

ali enaki 0,150). Za nove pojasnjevalne spremenljivke smo ponovili 1. in 2. korak.
Ker so bili dejavniki socialnogeografske strukture, ki pomenijo spremembe v preteklih
desetih letih, in dejavniki, ki pomenijo spremembe, ki se naj bi zgodile na kmetiji v
prihodnje, kljub pojasnjevalnim spremenljivkam, s katerimi smo jih izrazili, med seboj zelo
tesno povezani, jih v sintezni probit model binarne izbire nismo vključili. Zaradi
kolinearnega značaja smo pojasnjevalno spremenljivko KZ2_KZL zamenjali s
pojasnjevalno spremenljivko KZZO_KZU. Sintezni model verjetnosti stanj in odločitev
glede nasleditve na hribovskih kmetijah je prikazan v preglednici 5.

81

Multikolineranost je opisana v uvodnem besedilu podpoglavja Rezultati analize. Gre za pojav, pri katerem so

pojasnjevalne spremenljivke med seboj tesno povezane (Pfajfar 1998).

220

Preglednica 5: Sintezni model verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na hribovskih kmetijah
Koeficient

T-vrednost

Stopnja tveganja

Konstanta

–0,537

–3,192

0,001

IZOL_LEG

–0,293

–2,454

0,014

–0,109

G_ODLOC

0,395

3,057

0,002

0,149

OTRM_OTR

0,386

2,436

0,015

0,015

KZZO_KZU

–0,117

–2,247

0,025

–0,004

ZIV_PROD

0,541

2,345

0,019

0,004

PR_SIT05

0,261

1,672

0,094

0,099

PR_F_POV

0,345

2,648

0,008

0,130

Pojasnjevalna spremenljivke

Mejni učinki

Število kmetij – N: 789
Log-funkcija verjetja – log L : –395,00
Omejena ( β i = 0 ) log-funkcija verjetja – R log L : –527,77
Test z razmerjem verjetij – LRT – (stopnja prostosti): 265,54 (7)***
2
– oziroma indeks razmerja verjetij – LRI: 0,314
McFaddnov psevdo- R 2 – RMF

2
: 0,307
Prilagojen McFaddnov psevdo- R 2 – R MF

Akaikov informacijski kriterij – AIC: 1,046
Delež pravilno napovedanih vseh izidov odvisne spremenljivke Yi – cenitev R 2 : 78,3 %
Delež pravilno napovedanih izidov Yi = 1 ( Yi = 0 ): 67,2 % (85,4 %)

*** Model je statistično značilen pri manj kot enoodstotnem tveganju.
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Sintezni probit model binarne izbire ima precej visoko napovedno moč – vrednosti
odvisne spremenljivke Yi , ki smo jih ocenili z modelom, se namreč z opazovanimi
(dejanskimi) vrednostmi dokaj dobro ujemajo. Model pravilno napove 78,3 % vseh izidov
odvisne spremenljivke Yi , vrednost McFaddnovega R 2 oziroma LRI pa je 0,314.
Rezultati sinteznega modela verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na hribovskih
kmetijah kažejo, da so jakosti vplivov izbranih dejavnikov socialnogeografske strukture
kmetije na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji podobne, vendar v primerjavi s
parcialnimi probit modeli binarne izbire verjetnosti nižje, pa tudi sicer so ocene parametrov
drugačne, kar je posledica povezanosti med dejavniki. Socialnogeografski dejavniki
kmetije namreč med seboj ne delujejo izolirano, ampak se bolj ali manj spreminjajo
skupno, na medsebojno povezan način (Pfajfar 1998). Najmanjši vpliv ima dejavnik,
opredeljen kot višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji. Ta dejavnik je tudi
edini, ki je statistično značilen pri 90-odstotnem intervalu zaupanja, drugi so namreč
značilni za manj kot 5-odstotno ali manj kot 1-odstotno tveganje.
Smeri vplivanj posameznih dejavnikov so enake kot pri parcialnih probit modelih binarne
izbire oziroma takšne, kot smo jih predvideli v hipotezah doktorske disertacije. Vpliv
gospodarjeve percepcije o legi hribovskih kmetij na stanja in odločitve glede

nasleditve na njih je negativen. Če gospodar hipotetične povprečne kmetije meni, da je
kmetija oddaljena, odmaknjena od najbližjih administrativnih središč in glavne ceste v
dolini, je verjetnost, da na njej do nasleditve ne bo prišlo ali pa jo bo prevzel naslednik, ki
se na njej ne bo ukvarjal s kmetovanjem, ob predpostavki ceteris paribus82 nižja za 10,9
%, kot pa če bi imel gospodar glede tega nasprotno mnenje.
Če bi gospodar hipotetične povprečne kmetije imel še enkrat možnost odločitve glede
prevzema kmetije in gospodarjenja na njej ter bi se za to odločil, je ob predpostavki

82

Kot smo že podrobneje pojasnili v poglavju o metodah, pomeni predpostavka ceteris paribus to, da se vrednosti

drugih pojasnjevalnih spremenljivk ne spreminjajo oziroma da so konstantne.
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ceteris paribus verjetnost, da ga bo nasledil naslednik, ki se bo še naprej ukvarjal s
kmetovanjem, 68,4-odstotna, če pa se za prevzem kmetije ne bi odločil, se verjetnost
uresničitve dogodka Yi = 1 zniža za 14,8 %.
Vpliv števila otrok moškega spola v gospodarjevi družini na stanja in odločitve glede
nasleditve je pozitiven. Če se na hipotetični povprečni kmetiji vrednost koeficienta poveča
za 10 %, je ob predpostavki ceteris paribus verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki
bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, večja za 1,5 %. Če so vsi gospodarjevi otroci
moškega spola, se ob predpostavki ceteris paribus verjetnost, da bo kmetijo prevzel
naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem, skoraj 70-odstotna. Če je na
takšni kmetiji polovico gospodarjevih otrok moškega, polovica pa ženskega spola, je ob
isti predpostavki verjetnost, da se bo zgodil dogodek Yi = 1 , 62,9-odstotna, če ima
gospodar le otroke ženskega spola, pa 55,2-odstotna.
Vpliv velikosti kmetije na stanja in odločitve glede nasleditve je pozitiven – verjetnost, da
bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, se namreč
zmanjšuje, če se na kmetiji v primerjavi s skupno površino kmetijskih zemljišč v uporabi
povečuje skupna površina kmetijskih zemljišč, ki se zaraščajo oziroma niso obdelana. Če
se na hipotetični povprečni kmetiji kmetijska zemljišča ne zaraščajo ali pa niso
neobdelana oziroma imajo na kmetiji v uporabi vsa svoja in morebitna najeta kmetijska
zemljišča, je ob predpostavki ceteris paribus verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik,
ki bona njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, 65,5-odstotna. Verjetnost se zniža za 4,5 %,
če je na takšni kmetiji površina kmetijskih zemljišč v uporabi enaka površini kmetijskih
zemljišč, ki se zaraščajo ali pa niso obdelana, če pa je na njej skupna površina kmetijskih
zemljišč v zaraščanju ali pa niso obdelana 3-krat večja kot skupna površina kmetijskih
zemljišč v uporabi, se ob predpostavki ceteris paribus verjetnost uresničitve dogodka
Yi = 1 zniža na 51,6 %.

Vpliv tržnosti živinorejske proizvodnje na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji
je pozitiven. Če se na hipotetični povprečni kmetiji tržni delež živinorejske proizvodnje
poveča za 1 %, se ob predpostavki ceteris paribus verjetnost, da bo kmetijo prevzel
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naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, poveča za 0,4 %. Če je tržni delež
živinorejske proizvodnje 50-odstoten, znaša na takšni kmetiji verjetnost uresničitve
dogodka Yi = 1 ob isti predpostavki 61,4 %, če pa je 100-odstoten pa 70,5 %. Če na
hipotetični povprečni kmetiji produktov živinorejske proizvodnje ne prodajajo, je verjetnost,
da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej nadaljeval s kmetovanjem, ob predpostavki
ceteris paribus 51,2-odstotna.
Pozitivno vpliva na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji tudi višina letnega
prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji. Če je na hipotetični povprečni kmetiji letni

prihodek, ki izhaja iz virov na kmetiji, nižji od 2086,46 evrov oziroma pol milijona tolarjev,
znaša verjetnost, da bo gospodarja na kmetiji nasledil naslednik, ki bo tudi nadaljeval s
kmetovanjem, ob predpostavki ceteris paribus skoraj 56 %, če pa je ta prihodek višji od
omenjenega zneska, je verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 ob isti predpostavki skoraj
66-odstotna.
Glede vrste virov prihodkov, ki bodo v prihodnje na kmetiji prevladovali, se je
izkazalo, da je vpliv tega dejavnika na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji
pozitiven, če bodo na kmetiji v prihodnje prevladovali prihodki iz virov na kmetiji. Pri tem
znaša na hipotetični povprečni kmetiji verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na
njej tudi nadaljeval s kmetovanjem, ob predpostavki ceteris paribus 70,5 %, če pa bi naj
prevladovali prihodki zunaj kmetije, je ta verjetnost na isti kmetiji in ob enaki predpostavki
57,5-odstotna oziroma 13 % nižja.
4.3.1.3 Glavne ugotovitve o vplivih dejavnikov socialnogeografske strukture
hribovskih kmetij na stanja in odločitve glede nasleditve na njih

Rezultati parcialnih modelov verjetnosti so pokazali, da vplivajo na stanja in odločitve
glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji skoraj vsi predvideni dejavniki
socialnogeografske strukture teh kmetij – ne vplivajo le dejavniki tehnične strukture, če pa
učinkujejo, je njihov vpliv zelo majhen (preglednica 6). Smeri izračunanih vplivov
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dejavnikov socialnogeografske strukture se v vseh primerih ujemajo s predvidenimi
smermi.
Preglednica 6: Jakost izračunanih vplivov83 socialnogeografskih dejavnikov na stanje in odločitve glede
nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji
Socialnogeografski dejavnik

Jakost vpliva

Dejavnik poselitvene strukture kmetije

Lega kmetije (časovna/prostorska oddaljenost kmetije in naravna lega kmetije)

+

Percepcija o oddaljenosti (izoliranosti) kmetije

+++

Dejavniki demogeografske strukture kmetije

Število oseb na kmetiji

++

Število otrok v gospodarjevi družini

+

Število otrok moškega spola v gospodarjevi družini

++

Število generacij, v katerem je kmetija v rokah gospodarjeve družine

+

Odločitev gospodarja, ali bi se še enkrat odločil, da bo prevzel kmetijo in na njej

+++

gospodarili, če bi imel to možnost.
Starost gospodarja

o

Spol gospodarja

o

Gospodarjeva nasleditev predhodnega gospodarja

o

Gospodarjev zakonski oziroma zunajzakonski stan

o

Končana višja raven splošne izobrazbe gospodarja

o

83

Jakost vplivov je določena na podlagi t-vrednosti.
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Socialnogeografski dejavnik

Jakost vpliva

Formalna kmetijska izobrazba gospodarja

o

Zaposlitev gospodarja in/ali njegovega partnerja zunaj kmetije

o

Spol naslednika

+

Sorodstveno razmerje naslednika do gospodarja

+

Naslednik živi naslednik na gospodarjevi kmetiji

+

Končana višja raven splošne izobrazbe naslednika oziroma predvidena višja raven

+

splošne izobrazbe naslednika ob končanju njegovega trenutnega šolanja

/++/84

Formalna kmetijska izobrazba naslednika

+

Zaposlitev naslednika zunaj kmetije

+

Obseg opravljenega dela na kmetiji

++

Spremembe obsega opravljenega dela na kmetiji v zadnjih desetih letih/v prihodnje

++/+++

Dejavniki posestne strukture kmetije

Velikost kmetije

+

Percepcija o velikosti kmetije

+

Spremembe velikosti kmetije v zadnjih desetih letih/v prihodnje

+++/ +++

Površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki niso v uporabi za kmetijsko

+++

proizvodnjo.
Najemanje kmetijskih zemljišč na kmetiji/dajanje kmetijskih zemljišč v najem

++/ o

Dejavniki proizvodne (ekonomske) strukture kmetije

84

Jakost vpliva, če naslednik ima oziroma bo imel višjo ali visokošolsko izobrazbo.
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Socialnogeografski dejavnik

Jakost vpliva

Tržnost živinorejske proizvodnje

+++

Intenzivnost živinoreje

+

Količina letnega poseka lesa (etat)

+

Vitalnost gozdnega potenciala

++

Ukvarjanje z dopolnilnimi dejavnostmi

+

Višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji.

+++

Zadovoljstvo z višino prihodkov, ki izvirajo iz virov na kmetiji.

+

Delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri iz kmetije/viri

++/++

zunaj kmetije.
Delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji subvencije.

++

Vrste virov prihodkov, iz katerih so se v zadnjih desetih letih prihodki na kmetiji

++/+++

najbolj povečali/ki bodo v prihodnje na kmetiji bolj prevladovali.

Dejavniki tehnične strukture kmetije

Opremljenost kmetij s stroji in napravami

–

Opremljanje kmetije s stroji in napravami v prihodnje

–

Dejavniki razvojno-inovativne strukture kmetije

Finančna sposobnost kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj

+++

Obremenitev kmetije za nadaljnji razvoj zaradi dolga najetih kreditov in drugih

+++

finančnih bremenitev
Ukvarjanje z ekološkim kmetovanjem

o

Opomba: [+++] izrazit vpliv, [++] velik vpliv, [+] zmeren vpliv, [o] majhen vpliv, [–] ni vpliva.
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Najbolj vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji
naslednji dejavniki, pri čemer je vpliv opredeljen kot izrazit ali velik:
•

gospodarjeva percepcija o oddaljenosti hribovske kmetije od glavnih prometnih
poti v dolini in od administrativnih središč (izoliranost kmetije);

•

število oseb na kmetiji;

•

število otrok moškega spola v gospodarjevi družini;

•

odločitev gospodarja, ali bi se še enkrat odločil, da bo prevzel kmetijo in na njej
gospodarili, če bi imel to možnost;

•

končana višja oziroma visokošolska raven splošne izobrazbe naslednika;

•

obseg opravljenega dela na kmetiji;

•

spremembe obsega opravljenega dela na kmetiji v zadnjih desetih letih in/ali v
prihodnje;

•

spremembe velikosti kmetije v zadnjih desetih letih in/ali v prihodnje;

•

površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki niso v uporabi za kmetijsko
proizvodnjo;

•

najemanje kmetijskih zemljišč na kmetiji;

•

tržnost živinorejske proizvodnje;

•

vitalnost gozdnega potenciala;

•

višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji;

•

delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri iz kmetije/viri
zunaj kmetije;

•

delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji subvencije;

•

vrste virov prihodkov, iz katerih so se v zadnjih desetih letih prihodki na kmetiji
najbolj povečali in bodo v prihodnje na kmetiji bolj prevladovale;

•

finančna sposobnost kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj;

•

obremenitev kmetije za nadaljnji razvoj zaradi dolga najetih kreditov in drugih
finančnih bremenitev.

Rezultati sinteznega modela verjetnosti so pokazali, da ima pri součinkovanju različnih
dejavnikov, za katere smo ugotovili, da najbolj vplivajo na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetijah, parcialni modeli s temi dejavniki pa so kazali visoko napovedno
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moč, najbolj izrazit vpliv dejavnik, ki smo ga opredelili kot odločitev gospodarja, ali bi se
še enkrat odločil, da bo prevzel kmetijo in na njej gospodarili, če bi imel to možnost.
Nekoliko manj izrazit, vendar še vedno zelo velik vpliv ima vrsta virov prihodkov, ki bodo v
prihodnje na kmetiji bolj prevladovali, kot tudi gospodarjeva percepcija o oddaljenosti
hribovske kmetije od glavnih prometnih poti v dolini in administrativnih središč (izoliranost
kmetije) ter število otrok moškega spola v gospodarjevi družini. Z odločitvijo gospodarja,
da bo prevzel kmetijo, če bi se moral še enkrat odločiti, s povečanjem prihodkov, ki
izhajajo iz virov na kmetiji, v prihodnje in s povečevanjem števila otrok moškega spola v
gospodarjevi družini se poveča verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej
nadaljeval s kmetovanjem. Verjetnost pa se zmanjša, če gospodar meni, da je kmetija
izolirana oziroma zelo oddaljena od glavnih prometnih poti v dolini in od administrativnih
središč.
4.3.2 VPLIV DEJAVNIKOV SOCIALNOGEOGRAFSKE STRUKTURE HRIBOVSKIH
KMETIJ NA ČASOVNO OPREDELITEV PRENOSA KMETIJ NA NASLEDNIKE

Za večino parcialnih tobit modelov, s katerimi smo ugotavljali vplive posameznih
dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij neodvisno drug od drugega, je
2
značilno, da imajo zelo nizko napovedno moč. Vrednosti McFaddnovih psevdo- R 2 ( RMF
)

oziroma indeksov razmerja verjetij (LRI) kot kazalnikov skladnosti so namreč zelo nizke –
pod 0,150 –, kar pomeni, da je s temi modeli pojasnjenih manj kot 15 % celotne variance
odvisne spremenljivke Yi . Ker se pri modelih diskretne izbire vrednosti psevdo- R 2
večinoma gibljejo med 0,2 in 0,6, rezultati izračunanih parcialnih modelov niso natančni in
zanesljivi. Sintezna tobit modela, s katerima smo ugotavljali vplive več dejavnikov
socialnogeografske strukture hkrati na časovno opredelitev prenosa kmetije na
naslednika, imata sicer višje pojasnjevalne vrednosti, vendar pa sta vrednosti še vedno
nizki. Pojasnil in mogočih rešitev za to nismo našli niti v raziskavah, ki se ukvarjajo z
enako tematiko, niti v teoriji o modelih diskretne izbire.
Avtorji, ki so raziskovali vplive na časovno opredelitev prenosa kmetije na naslednika, in
teoretiki metod diskretne izbire (npr. Gujarati 1995) ugotavljajo, da je rezultate tobit
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modelov zelo težko interpretirati in tudi grafično predstavljati, saj so v empirično analizo
vključene enote, pri katerih zavzema odvisna spremenljivka Yi zvezne vrednosti, in tudi
enote z omejeno odvisno spremenljivko Yi , ki pomeni diskretno vrednost. Kljub temu in
kljub redkim zgledom85 smo izračunane modele v nadaljevanju predstavili, čeprav so
predstavitve v primerjavi s probit modeli manj obsežne. Menimo, da lahko kljub
pomanjkljivostim modelov služijo kot izhodišča za nadaljnje raziskave, saj lahko iz njih
ugotovimo, kateri dejavniki bolj vplivajo na časovno opredelitev prenosa kmetij na
naslednika, in kateri manj ter kakšne so smeri teh vplivov.
4.3.2.1 Parcialni modeli verjetnosti časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij
na naslednike

Rezultati izvedbe parcialnih tobit modelov – tako modelov, v katerih pomeni zvezna
*

vrednost Yi starost gospodarja, pri kateri bo predal kmetijo nasledniku (PRENEH_S),
*

kakor tudi modelov, v katerih je zvezna vrednost Yi starost naslednika, pri kateri bo
kmetijo prevzel (PREVZ_S) – so podrobneje predstavljeni v prilogah 4 in 5. Ne glede na
to, kako je bila v modelih izražena odvisna spremenljivka Yi , pa razlik v jakosti in smeri
vplivov posameznih dejavnikov skoraj ni.
Med vsemi tremi demogeografskimi dejavniki, za katere smo predpostavili, da vplivajo na
čas prenosa kmetije na naslednike, ne vpliva na čas predaje le zaposlitev gospodarja in
partnerja zunaj kmetije, vendar je v skladu s pričakovanji smer vpliva tega dejavnika

negativna – to pomeni, da predajo gospodarji kmetijo nasledniku prej, če so zaposleni
zunaj kmetije oziroma če so zaposleni zunaj kmetije tudi njihovi partnerji.
Število otrok v gospodarjevi družini, zlasti število otrok moškega spola, kot drugi od

predpostavljenih demogeografskih dejavnikov, ima izrazit vpliv na to, kdaj bo gospodar

85

Kljub obsežni literaturi, ki smo jo pregledali na to temo, smo našli le tri raziskave, ki se ukvarjajo s to problematiko

(predstavljene so v poglavju o metodah).
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predal kmetijo nasledniku, in sicer se s povečevanjem števila otrok v gospodarjevi družini,
zlasti s povečevanjem števila otrok moškega spola, čas predaje kmetije nasledniku
podaljšuje. Med vsemi izračunanimi parcialnimi tobit modeli se modeli, v katerih sta
posamično vključeni pojasnjevalni spremenljivki, s katerimi smo izrazili število otrok
moškega spola v gospodarjevi družini (OTR in OTRM_OTR), najbolj približajo dejanskim
vrednostim – pojasnijo celo več kot 15 % vse variance odvisne spremenljivke Yi . Vendar
pa je pri parcialnem tobit modelu s pojasnjevalno spremenljivko OTRM_OTR izkazalo, da
*

konstanta α pri obeh različicah modelov glede na zvezno vrednost Yi statistično ni
značilna, zato tega modela kljub višji vrednosti McFaddnovega R 2 oziroma LRI ne
moremo interpretirati kot zanesljivega.
Na čas predaje kmetije pa vpliva tudi starost gospodarja, vendar je v primerjavi s
številom otrok (moškega spola) v gospodarjevi družini vpliv tega dejavnika precej manjši,
izračunani koeficienti β pa so statistično značilni pri 90- ali 95-odstotnem intervalu
zaupanja. Smer vpliva je pozitivna, kar pomeni, da predajo starejši gospodarji kmetije
naslednikom kasneje kot mlajši.
Za ugotavljanje vpliva ekonomske moči kmetije na časovno opredelitev prenosa kmetije
naslednikom smo izbrali tri kazalnike ekonomske moči, in sicer število živine (GVZ),
oceno višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji (PR_SIT), in mnenje
gospodarja o finančni sposobnosti kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj (KAPIT). Za vse
tri pojasnjevalne spremenljivke, ki smo jih posamično vključili v modele, se je na glede na
*

to, kako je bila opredeljena zvezna vrednost Yi , pokazalo, da zelo vplivajo na čas
predaje kmetije nasledniku. V vseh primerih modeli pojasnijo več kot 10 % vse variance
odvisne spremenljivke Yi , najbolj se dejanskim (opazovanim) vrednostim približa model s
pojasnjevalno spremenljivko PR_SIT. S povečevanjem ekonomske moči se podaljšuje
čas predaje kmetije nasledniku – ekonomsko močnejše kmetije prevzemajo nasledniki
kasneje, predajajo pa jim jih starejši gospodarji –, kar je v nasprotju s tem, kar smo
predpostavljali.
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4.3.2.2 Sintezni model verjetnosti časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij
na naslednike
*

Glede na dvojno opredelitev zvezne vrednost Yi smo izračunali tudi dva sintezna tobit
modela, vendar se je pokazalo, da so smeri in jakosti vplivov dejavnikov
socialnogeografske strukture pri obeh modeli zelo podobne. Za vsak dejavnik
socialnogeografske strukture hribovskih kmetij, za katerega smo predpostavili, da vpliva
na časovno opredelitev prenosa kmetije na naslednike, smo v sintezni tobit model vključili
po eno pojasnjevalno spremenljivko X i , in sicer tisto, za katero se je izkazalo, da najbolj
vpliva na čas predaje kmetije nasledniku, parcialni tobit model z izbrano pojasnjevalno
spremenljivko X i pa je moral biti (v danih okvirih) čim natančnejši. Ker se je že pri
izračunih parcialnih tobit modelov potrdil podoben vpliv dejavnikov na čas predaje kmetije
*

– ne glede na to, kako je bila opredeljena zvena vrednost Yi –, smo v oba sintezna tobit
modela vključili enake pojasnjevalne spremenljivke X i . Pogoj je bil tudi, da so dejavniki
med seboj čim manj povezani – v model smo vključili tiste pojasnjevalne spremenljivke, ki
so izkazovale čim manj kolinearnosti z ostalimi. Sintezna modela verjetnosti časovne
opredelitve prenosa hribovskih kmetij na naslednike sta predstavljena v preglednicah 7 in
8.
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Preglednica 7: Sintezni model verjetnosti časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij na naslednike –
zvezna vrednost Yi * pomeni starost gospodarja, pri kateri bo predal kmetijo nasledniku (PRENEH_S).86
Koeficient

T-vrednost

Stopnja tveganja

–0,241

–1,830

0,067

OTRM_OTR

0,396

7,307

0,000

G_STAR

0,312

1,587

0,102

PR_SIT

0,069

6,370

0,000

Pojasnjevalna spremenljivke

Konstanta

Število kmetij – N: 605
Log-funkcija verjetja – log L : –381,92
Sigma – σ (t-vrednost): 0,217 (24,824)
2
McFaddnov psevdo- R 2 – RMF
– oziroma indeks razmerja verjetij – LRI: 0,230

2
: 0,226
Prilagojen McFaddnov psevdo- R 2 – R MF

Akaikov informacijski kriterij – AIC: 0,273
Model je statistično značilen pri manj kot enoodstotnem tveganju.

Vplivi dejavnikov oziroma pojasnjevalnih spremenljivk so tudi pri obeh sinteznih modelih
verjetnosti časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij na naslednike zelo podobni, to
*

pomeni, da dobimo enake rezultate ne glede na to, ali izrazimo zvezne vrednost Yi kot
starost gospodarja, pri kateri bo predal kmetijo nasledniku, ali kot starost naslednika, pri
kateri bo kmetijo prevzel. Jakosti vplivov posameznih dejavnikov oziroma pojasnjevalnih
spremenljivk so v primerjavi s parcialnimi tobit modeli nižji, in kot smo že navedli pri

86

Smer vpliva se ne nanaša na zgodnejši prenos kmetije na naslednika, kar bi bilo logično in smiselno, ampak na

podaljšanje časa predaje kmetije nasledniku.
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sinteznem probit modelu, je to posledica povezanosti med dejavniki – socialnogeografski
dejavniki kmetije namreč med seboj ne delujejo izolirano. Kljub temu so se razmerja med
jakostmi in smermi vplivov v primerjavi s parcialnimi tobit modeli ohranila. Največji in zelo
pozitiven vpliv na čas predaje kmetije naslednikom imata število otrok moškega spola v
gospodarjevi družini in ekonomska moč kmetije. Pozitiven, vendar precej nižji je vpliv
starosti gospodarja, pojasnjevalna spremenljivka pa je statistično značilna pri manj kot
10-odstotni ravni tveganja.
Preglednica 8: Sintezni model verjetnosti časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij na naslednike –
zvezna vrednost Yi * pomeni starost naslednika, pri kateri bo prevzel kmetijo (PREVZ_S)
Koeficient

T-vrednost

Stopnja tveganja

–0,142

–2,003

0,045

OTRM_OTR

0,211

7,235

0,000

G_STAR

0,183

1,737

0,082

PR_SIT

0,353

6,075

0,000

Pojasnjevalna spremenljivke

Konstanta

Število kmetij – N: 605
Log-funkcija verjetja – log L :–141,68
Sigma – σ (t-vrednost): 0,405 (24,699)
2
McFaddnov psevdo- R 2 – RMF
– oziroma indeks razmerja verjetij – LRI: 0,211

2
Prilagojen McFaddnov psevdo- R 2 – R MF
: 0,207

Akaikov informacijski kriterij – AIC: –0,937
Model je statistično značilen pri manj kot enoodstotnem tveganju.
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4.3.2.3 Glavne ugotovitve o vplivih dejavnikov socialnogeografske strukture
hribovskih kmetij na časovno opredelitev prenosa kmetij na naslednike

Ne glede na to, ali smo za čas predaje hribovskih kmetij v Sloveniji upoštevali starost
gospodarja, ko bo kmetijo predal, ali starost naslednika, ko bo kmetijo prevzel, so rezultati
parcialnih modelov verjetnosti pokazali, da vplivajo na čas prenosa teh kmetij na
naslednike skoraj vsi predvideni dejavniki socialnogeografske strukture teh kmetij, razen
dejavnika, ki smo ga opredelili kot zaposlitev gospodarja in/ali njegovega partnerja zunaj
kmetije (preglednica 9). V nasprotju s pričakovanji se na večjih in ekonomsko močnejših
kmetijah podaljša njihov čas predaj naslednikom, smeri drugih izračunanih vplivov
dejavnikov socialnogeografske strukture na časovno opredelitev prenosa kmetij
naslednikom pa se ujemajo s predvidenimi smermi.
Preglednica 9: Jakost izračunanih vplivov87 socialnogeografskih dejavnikov na čas prenosa hribovskih
kmetij v Sloveniji na naslednike
Socialnogeografski dejavnik

Jakost vpliva

Dejavniki demogeografske strukture kmetije

Število otrok v gospodarjevi družini

+

Število otrok moškega spola v gospodarjevi družini

+++

Starost gospodarja

o

Zaposlitev gospodarja in/ali njegovega partnerja zunaj kmetije

–

Dejavniki posestne strukture kmetije

Velikost kmetije

87

++

Jakost vplivov je določena na podlagi t-vrednosti.
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Socialnogeografski dejavnik

Jakost vpliva

Dejavniki proizvodne (ekonomske) strukture kmetije

Višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji.

+++

Dejavniki razvojno-inovativne strukture kmetije

Finančna sposobnost kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj

++

Opomba: [+++] izrazit vpliv, [++] velik vpliv, [+] zmeren vpliv, [o] majhen vpliv, [–] ni vpliva.

Na čas predaje hribovskih kmetij naslednikom najbolj vplivajo:
•

število otrok moškega spola v gospodarjevi družini;

•

velikost kmetije;

•

višina letnega prihodka, ki izhaja iz virov na kmetiji;

•

finančna sposobnost kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj.

Rezultati sinteznega modela verjetnosti so pokazali, da imata v součinkovanju dejavnikov,
za katere smo ugotovili, da na čas predaje hribovskih kmetij naslednikom najbolj vplivajo,
parcialni modeli s temi dejavniki pa so kazali visoko napovedno moč, najbolj izrazit vpliv
število otrok moškega spola v gospodarjevi družini in višina letnega prihodka, ki izhaja iz
virov na kmetiji. Z večjim številom otrok moškega spola v gospodarjevi družini in višjim
letnim prihodkom, ki izhaja iz virov na kmetiji, se podaljša čas predaje kmetije
naslednikom.

4.4

PRENOS OBLIKOVANEGA MODELA VERJETNOSTI NASLEDSTVA NA
HRIBOVSKIH KMETIJAH NA POPIS KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V
SLOVENIJI LETA 2000

Združitev rezultatov parcialnih in sinteznih modelov verjetnosti stanj in odločitev glede
nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter časovne opredelitve predaje teh kmetij
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naslednikom predstavlja model verjetnosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji, ki
pa je le konstrukt.
Vendar namen oblikovanja tega modela verjetnosti ni bila le analiza vplivov dejavnikov
socialnogeografske strukture kmetije na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji ter
na časovno opredelitev predaje kmetije nasledniku, ampak tudi prenos rezultatov obeh
sinteznih verjetnostih modelov, ki smo ju oblikovali na podlagi podatkov vzorca hribovskih
kmetij, na vse hribovske kmetije v alpskem in predalpskem svetu Slovenije.88 Vendar pa
so bili v Popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000, na katerega smo nameravali prenesti
modela, dosegljivi le podatki za prenos modela verjetnosti stanj in odločitev glede
nasleditve na hribovskih kmetijah, medtem ko modela verjetnosti časovne opredelitve
predaje kmetije nasledniku zaradi pomanjkljivosti ustreznih podatkov nismo mogli
prenesti. V popisu namreč ni podatkov, na podlagi katerih bi lahko določili kmetije, za
katere smo oblikovali model časovne opredelitve predaje kmetije nasledniku, torej za
kmetije, ki smo jih v vzorcu glede na izbrane kriterije uvrstili v skupini A in D (slika 3).
Vendar tudi če bi bilo to mogoče, vsebuje popis podatke le za enega od dejavnikov
socialnogeografske strukture hribovskih kmetij, ki smo jih vključili v sintezna modela
verjetnosti časovne opredelitve predaje kmetije nasledniku.
4.4.1 APLIKATIVNI MODEL VERJETNOSTI STANJ IN ODLOČITEV GLEDE
NASLEDITVE NA HRIBOVSKIH KMETIJAH

Eno od izhodišč pri pripravi anketnega vprašalnika je bilo, da bi z njim pridobili takšne
vrste podatkov in v takšnih oblikah, ki bi bili čim bolj usklajeni s podatki Popisa kmetijskih
gospodarstev leta 2000, na katerega smo nameravali prenesti rezultate sinteznega
modela verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na kmetiji. Ker iz razlogov, ki so
podrobneje pojasnjeni pri določitvi raziskovalne skupine, raziskovalnega vzorca in vsebine

88

Za prenos modela nasledstva na hribovskih kmetijah je Statistični urad RS leta 2004 posredoval t. i.

deindividualizirane podatke Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000 na mikroravni (v nadaljevanju uporabljamo za
ta vir okrajšavo: SURS 2004).
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vprašalnika, ni bila mogoča popolna uskladitev, tudi rezultatov sinteznega modela
verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na kmetijah ni bilo mogoče neposredno
prenesti na popis. V model so namreč vključeni dejavniki, za katere popis ne zajema
podatkov, oziroma so ti dejavniki izraženi na drugačen način kot v popisu. Za prenos
modela smo zaradi tega na podlagi ustreznih podatkov posebej oblikovati nekoliko
prilagojen model verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na kmetijah.
Med pojasnjevalnimi spremenljivkami, s katerimi smo iz anketnih podatkov izrazili
dejavnike socialnogeografske strukture kmetije, so bile za izvedbo probit modela binarne
izbire primerne le tiste, ki so ustrezale naslednjima pogojema:
•

določiti jih je bilo mogoče iz podatkov Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000;

•

pri izvedbi parcialnih probit modelov binarne izbire se je moralo izkazati, da
zanesljivo vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji – to pomeni,
da so morali biti modeli in vsi parametri modelov statistično značilni vsaj pri 90odstotnem intervalu zaupanja;

•

določiti jih je bilo mogoče za vse ali vsaj za večino kmetij v popisu, ki ustrezajo
enakim kriterijem kot analizirane kmetije.

Pogojem so ustrezali naslednji dejavniki socialnogeografske strukture kmetije oziroma
pojasnjevalne spremenljivke, s katerimi smo jih izrazili:
•

število oseb na kmetiji, ki živijo samo v gospodarjevem gospodinjstvu
(OS_GOSP);

•

starost gospodarja (G_STAR);

•

gospodarjev zakonski oziroma zunajzakonski stan (G_POROK);

•

končana raven izobrazbe gospodarja, izražena s pojasnjevalnimi spremenljivkami
G_IZ, G_IZ_OS, G_IZ_SS in G_IZ_VS;

•

formalna kmetijska izobrazba gospodarja (G_IZ_KM);

•

zaposlitev gospodarja zunaj kmetije (G_ZAP);

•

zaposlitev partnerja zunaj kmetije (P_ZAP);

•

zaposlitev gospodarja in/ali partnerja zunaj kmetije (GP_ZAP/G_P_ZAP);

•

obseg opravljenega dela na kmetiji (PDM);
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•

velikost kmetije, ki smo jo izrazili z različnimi pojasnjevalnimi spremenljivkami
(VEL, GOZD, KZL, KZLU, KZU, KZZ_KZL, KZZO_KZL, KZ2_KZL, KZU_GOZD,
KZZO_KZU, KZ2_KZU);

•

število živine na kmetiji (GVŽ);

•

intenzivnost živinoreje, izražena s pojasnjevalno spremenljivko GVZ_KZU in
GVZ_KZL;

•

letni posek lesa, ki smo ga izrazili s pojasnjevalnima spremenljivkama ETAT in
ETAT_HA;

•

ukvarjanje kmetije z ekološkim kmetovanjem (EKO in EKO_F).

Za vključitev dejavnikov socialnogeografske strukture kmetije oziroma pojasnjevalnih
spremenljivk, s katerimi so ti dejavniki izraženi, v probit model binarne izbire smo v
nadaljnjem postopku izbire izhajali iz naslednjih zahtev, ki smo jih preverili pri parcialnih
probit modelih binarne izbire:
•

dejavnik oziroma pojasnjevalna spremenljivka X i , s katero smo dejavnik izrazili,
je moral(a) imeti čim večji vpliv na stanja in določitve glede nasleditve na kmetiji
kot odvisno spremenljivko Yi ;

•

parcialni probit model binarne izbire je moral imeti čim višjo napovedno moč;89

•

dejavniki so morali biti med seboj čim manj povezani – pojasnjevalne
spremenljivke v probit modelu binarne izbire so morale izkazovati čim manj
kolinearnost z ostalimi.

S pojasnjevalnimi spremenljivkami, ki so ustrezale postavljenim zahtevam, smo izvedli
»poskusne« probit modele binarne izbire. V njih smo med seboj kombinirali različne

89

Zaradi omejenega izbora pojasnjevalnih spremenljivk njihove vključitve v aplikativni model nismo pogojevali z

2
omejitvijo vrednosti McFaddnovih psevdo- R 2 ( R MF
) oziroma indeksov razmerja verjetij (LRI) parcialnih probit

modelov binarne izbire, kot smo to storili pri sinteznem probit modelu binarne izbire. Večji poudarek smo dali
vrednosti cenitve R 2 – parcialni probit model binarne izbire je moral pravilno napovedati čim več izidov odvisne
spremenljivke Yi , tako vseh izidov, kakor tudi posameznih izidov te spremenljivke. Spodnje vrednosti kot omejitve za
vključitev v model za to mero skladnosti nismo postavljali.
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pojasnjevalne spremenljivke in različno število teh spremenljivk. Izkazalo se je, da je imel
med vsemi izračunanimi modeli najvišjo napovedno moč, določeno na podlagi deleža
pravilno napovedanih izidov odvisne spremenljivke Yi , model, v katerega smo vključili en
dejavnik demogeografske strukture kmetije, in sicer obseg opravljenega dela na kmetiji
(PDM), in en dejavnik ekonomske strukture kmetije, izražen s pojasnjevalno
spremenljivko GVZ, ki pomeni število živine na kmetiji. Vrednosti parametrov
pojasnjevalnih spremenljivk, ki smo jih vključili v izvedbo probit modela binarne izbire, in
druge značilnosti tega modela so prikazane v preglednici 10. Prednost modela s tema
pojasnjevalnima spremenljivkama je tudi v tem, da sta obseg opravljenega dela in število
živine na kmetiji navadno sestavna dela podatkovne baze popisov kmetij, za prenos
rezultatov modela pa ju lahko tudi neposredno uporabimo brez dodatnih preračunavanj, ki
bi bila potrebna, če bi želeli izraziti druge pojasnjevalne spremenljivke (npr. različna
razmerja).
Model, ki smo ga oblikovali, smo opredelili kot aplikativni model verjetnosti stanj in
odločitev glede nasleditve na kmetiji, saj ima uporabno vrednost. Z njegovim prenosom na
Popis kmetijskih gospodarstev leta 2000 lahko namreč določimo zastopanost hribovskih
kmetij po stanjih in odločitvah glede nasleditve na njih v vsem prostoru alpske in
predalpske Slovenije. Za vsako posamezno kmetijo pa bi lahko tudi določili, kateri od
obeh dejavnikov na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji bolj vpliva oziroma kako
bi se na kmetiji s spreminjanjem teh dejavnikov spreminjala tudi stopnja verjetnosti
uresničitve dogodka Yi = 1 , torej verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej
tudi nadaljeval s kmetovanjem. To daje doktorski disertaciji izrazito aplikativen pomen in
odpira vrsto možnosti ter novih vprašanj za nadaljnja raziskovanja na tem področju.
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Preglednica 10: Aplikativni model verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na hribovskih kmetijah
Pojasnjevalna spremenljivke

Koeficient

T-vrednost

Stopnja tveganja

Mejni učinki

Konstanta

–0,747

–6,443

0,000

PDM

0,489

5,308

0,000

0,166

GVZ

0,377

2,982

0,003

0,016

Število kmetij – N: 789
Log-funkcija verjetja – log L : –453,82
Omejena ( β i = 0 ) log-funkcija verjetja – R log L : –527,77
Test z razmerjem verjetij – LRT – (stopnja prostosti): 147,90 (2)***
2
– oziroma indeks razmerja verjetij – LRI: 0,175
McFaddnov psevdo- R 2 – RMF

2
: 0,173
Prilagojen McFaddnov psevdo- R 2 – R MF

Akaikov informacijski kriterij – AIC: 1,218
Delež pravilno napovedanih vseh izidov odvisne spremenljivke Yi – cenitev R 2 : 75,5 %
Delež pravilno napovedanih izidov Yi = 0 ( Yi = 1 ): 57,8 % (86,9 %)
*** Model je statistično značilen pri manj kot enoodstotnem tveganju.

Oblikovani probit model binarne ima v primerjavi s sinteznim izbire nižjo napovedno moč –
manj natančen je zlasti pri napovedih izidov Yi = 0 (pravilno jih napove 57,8 %) –, kljub
temu pa napove pravilno več kot tri četrtine (75,5 %) vseh izidov odvisne spremenljivke
Yi . Jakost vpliva obsega opravljenega dela na kmetiji na stanja in odločitve glede

nasleditve na kmetiji je višja kot jakost vpliva izbranega ekonomskega dejavnika kmetije,
smeri vplivanj obeh dejavnikov pa so enake kot pri sinteznem probit modelu in parcialnih
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probit modelih binarne izbire oziroma takšne, kot smo jih predvideli v hipotezah doktorske
disertacije.
Vpliv obsega opravljenega dela na kmetiji na stanja in odločitve glede nasleditve na
kmetiji je pozitiven. Če se na hipotetični povprečni kmetiji obseg opravljenega dela poveča
za 1 PDM, se verjetnost, da bo kmetijo prevzel naslednik, ki bo na njej tudi nadaljeval s
kmetovanjem, ob domnevi ceteris paribus poveča za 16,6 %. Medtem ko je na takšni
kmetiji verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 pri 0,1 PDM nekaj manj kot 35-odstotna, pri
1 PDM pa 51,9-odstotna, doseže vrednost 90 % pri 3,5 PDM (slika 56).
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Slika 56: Verjetnost, da bo hipotetično povprečno kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej
ukvarjal s kmetovanjem – Pi – glede na obseg opravljenega dela na kmetiji (PDM) in ob domnevi ceteris
paribus.
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Tudi vpliv števila živine na kmetiji ima na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji
pozitiven vpliv. Na povprečni hipotetični kmetiji se ob povečanju števila živine za 1 GVŽ in
ob domnevi ceteris paribus za 1,6 % poveča verjetnost, da bo gospodarja nasledil
naslednik, ki bo na kmetiji nadaljeval s kmetovanjem. Če ima takšna kmetija 5 GVŽ, je ta
verjetnost ob isti domnevi nekaj več kot 57-odstotna, če ima 10 GVŽ je 65,1-odstotna, na
hipotetični povprečni kmetiji s 25 GVŽ pa znaša verjetnost, da se bo dogodek Yi = 1
zgodil, ob domnevi ceteris paribus 83,2 % (slika 57).
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Slika 57: Verjetnost, da bo hipotetično povprečno kmetijo prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej
ukvarjal s kmetovanjem – Pi – glede na število živine na kmetiji (GVZ) in ob domnevi ceteris paribus.

Kot smo nameravali, smo postavljeni model prenesli na Popis kmetijskih gospodarstev
leta 2000, in sicer na hribovske kmetije, ki so ustrezale postavljenim kriterijem, s katerimi
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smo določili ciljno raziskovalno skupino.90 Skupno smo postavljeni model prenesli na 6733
kmetij.91 Rezultate smo združili in kmetijam, pri katerih naj bi bila verjetnost, da bo kmetijo
prevzel naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem, manjša od 50 %
( 0 ≤ Pi ≤ 0,499 ), dodelili izid Yi = 0 , če pa naj bi bila verjetnost 50- in večodstotna
( 0,500 ≤ Pi ≤ 1), smo jim dodelili izid Yi = 1 . Rezultati kažejo, da je bil izbrani raziskovalni
vzorec reprezentativen – izid Yi = 1 je bil dodeljen 62,4 % kmetij, izid Yi = 0 pa je bil z
prenosom postavljenega modela določen za 37,6 % kmetij (slika 58). Razlika v
zastopanosti kmetij po izidih odvisne spremenljivke Yi je bila v primerjavi s kmetijami v
vzorcu v obeh primerih izidov 1,5-odstotna.92

37,6 %

62,4 %

Yi = 1

Yi = 0

Slika 58: Zastopanost hribovskih kmetij v Sloveniji glede izid odvisne spremenljivke Yi , ki ponazarja stanje
in odločitve glede nasleditve na kmetiji.
(Vir: SURS 2004, anketiranje 2005)

90

Hribovske kmetije so se morale nahajati v alpskih in predalpskih pokrajinah Slovenije, ki smo jih določili na podlagi

Ilešičeve naravnogeografske regionalizacije iz leta 1974, glavna proizvodna usmeritev na kmetijah je morala biti
živinoreja, gospodarji so morali biti stari 45 let ali več.
91

Model smo prenesli tudi na kmetije, ki so bile opredeljene kot ekološke ali pa so bile v postopku preusmeritve v

ekološko kmetovanje. Čeprav veljajo za kmetije, ki so usmerjene v ekološko kmetovanje (ekološko živinorejo),
posebne zahteve glede intenzivnosti živinoreje, zaradi česar smo sklepali, da primerljivost števila živine na teh
kmetijah in kmetijah, ki niso usmerjene v ekološko pridelavo, ni relevantna, pa se je v primeru izbranih kmetij
izkazalo, da med njimi ni bilo statistično pomembnih razlik.
92

S primerjavo nekaterih podatkov iz raziskovalnega vzorca s podatki iz popisa smo ugotovili, da so podatki med

seboj zelo skladni, kar smo glede na obseg vzorca tudi pričakovali.
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Po kriterijih popisa naj bi imelo v Sloveniji naslednika, torej osebo, ki živi v gospodarjevem
gospodinjstvu in naj bi za sedanjim gospodarjem prevzela in vodila kmetijo, 32,8 %
hribovskih kmetij, ki smo jih opredelili kot ciljno skupino. Primerjava med podatki popisa in
našimi ugotovitvami glede zastopanosti kmetij po stanjih in odločitvah glede nasleditev na
njih kaže, da naj bi bila na 56,8 % izbranih hribovskih kmetij v Sloveniji, ki po uradnih
podatkih nimajo naslednika, verjetnost, da bo do nasledstva prišlo, prevzemniki pa naj bi
na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem, 50- in večodstotna – Yi = 1 (slika 59).
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Slika 59: Delež izbranih hribovskih kmetij glede na podatek o nasledstvu v Popisu kmetijskih gospodarstev
leta 2000 ter podatek o stanjih in odločitvah glede nasleditve na kmetijah v raziskavi
(Vir: SURS 2004, anketiranje 2005)

Nekaj več kot 77 % kmetij, za katere smo na podlagi aplikativnega modela izračunali, da
je verjetnost, da bo do nasleditve prišlo, prevzemniki pa naj bi na njih tudi nadaljevali s
kmetovanjem, 50- in večodstotna, torej je Yi = 1 , tudi po podatkih popisa nima
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naslednika. Primerjava podatkov pa še kaže, da je na 26,1 % kmetij, ki sicer po podatkih
popisa imajo naslednika, verjetnost manj kot 50-odstotna, da do nasleditve ne bo prišlo
oziroma če bo do tega prišlo, se nasledniki s kmetovanjem ne bodo ukvarjali. Tem
kmetijam je bil zato dodeljen izid Yi = 0 . To lahko delno interpretiramo kot napako pri
prenosu postavljenega modela verjetnosti na izbrane hribovske kmetije v Sloveniji, ki
izhaja iz manjše natančnosti modela, do določene mere pa je najbrž ta podatek pravilen,
saj s popisom niso ugotavljali, ali se je za prevzem odločila tudi oseba, ki je bila za to
predvidena in naj bi za sedanjim gospodarjem vodila kmetijo, ter tudi, ali bo ta oseba po
prevzemu nadaljevala s kmetovanjem (predvidevamo, da vodenje kmetije ne pomeni
povsem zagotovo, da bodo na njej tudi kmetovali).
Čeprav bi bilo smiselno zastopanost izbranih hribovskih kmetij po stanjih in odločitvah
glede nasleditve na njih prikazati na čim nižji prostorski ravni, s čimer bi se natančno
pokazale razlike in specifičnosti v prostoru, pa zaradi zavezanosti k varovanju osebnih
podatkov to ni bilo mogoče. Z odpravo te omejitve bi se odprle nove možnosti za
podrobnejše prostorske analize ter s tem za nadaljnja in še bolj poglobljena raziskovanja
na tem področju. Ker je bilo v mnogih naseljih le nekaj izbranih kmetij (v nekaterih
primerih je bila v naselju le ena kmetija), je bila občina najnižja prostorska raven, ki je bila
še sprejemljiva za prikaz rezultatov.93 Skupno so se izbrane kmetije nahajale v 82
občinah. Občine smo glede na zastopanost izbranih hribovskih kmetij po stanjih in
odločitvah glede nasleditve na njih oziroma glede na verjetnost, da bo kmetijo prevzel
naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem, razdelili v štiri skupine, in
sicer tako, da smo najprej določili srednjo vrednost med občino z najvišjim in najnižjim
deležem94 kmetij z izidom Yi = 1 , nato pa določili dve osnovni skupini95, ki smo ju razdelili

93

Ker je bil popis izveden leta 2000, so tudi rezultati po občinah prikazani glede na število in prostorski obseg občin v

Sloveniji tega leta.
94

Pri določitvi skupin nismo upoštevali občini, v katerih je bila le ena kmetija, zaradi česar je bila zastopanost kmetij z

izidom Y i = 1 ali 0- ali 100-odstotna. Čeprav je v občini Cerklje na Gorenjskem več kot ena hribovska kmetija in
imajo vse kmetije izid Y i = 1 , te vrednosti za določitev skupin nismo upoštevali, saj precej odstopa od drugih kmetij z
najvišjimi vrednostmi.
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še v dva razreda tako, da so bile skupine glede na zastopanost kmetij med seboj čim
enakomerneje porazdeljene. Prostorska razporeditev zastopanosti izbranih hribovskih
kmetij z izidom Yi = 1 po oblikovanih skupinah je prikazana na sliki 60, podrobnejši
podatki pa so v prilogi 6.
S slike 60 je razvidno,96 da so v alpski in predalpski Sloveniji tri večja strnjena območja z
dokaj visokim deležem hribovskih kmetij, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma se
po prevzemu nasledniki s kmetovanjem ne bodo ukvarjali ( Yi = 0 ). Največje je območje,
ki zajema zahodni, severozahodni in severni del alpskega in predalpskega sveta
Slovenije. Čeprav se meje občin in meje naravnogeografskih regij običajno ne prekrivajo
(na ozemlje občin, zlasti večjih, lahko sega več pokrajin), smo območje razčlenili po
Ilešičevi naravnogeografski regionalizaciji in ugotovili, da sodijo v to območje hribovske
kmetije v Julijskih Alpah, Zahodnih in Vzhodnih Karavankah ter Savinjskih ali Kamniških
Alpah, hribovske kmetije v pokrajini Tolminsko hribovje s srednjo Soško dolino, hribovske
kmetije v Cerkljansko-Idrijskem hribovju in hribovske kmetije v Selški dolini v
Škofjeloškem hribovju ter v zgornji Mežiški dolini v pokrajini Pohorsko Podravje. Drugo
območje obsega hribovske kmetije v vzhodnem delu Visokega Posavskega hribovja, tretje
pa hribovske kmetije v osrednji Dravski in zgornji Mislinjski dolini v pokrajini Pohorsko
Podravje.

95

Mejo med osnovnima skupinama občin glede zastopanosti hribovskih kmetij po stanjih in odločitvah glede

nasleditve na njih smo postavili pri 62,5 %.
96

Čeprav sodi v nekaterih občinah v alpski in predalpski svet Slovenije le del hribovskih kmetij (s tem pa tudi le del

občine), smo zaradi tehničnih pomanjkljivosti barvno označili celotno občino.
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Slika 60: Deleži hribovskih kmetij v alpski in predalpski Sloveniji, na katerih bo prišlo do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja, po občinah leta 2000.

Čeprav je v zastopanosti hribovskih kmetij po stanjih in odločitvah glede nasleditve na njih
v posameznih občinah v primerjavi s sosednjimi nekaj izjem (npr. občini Šmartno ob Paki,
Vuzenica in Solčava97), lahko na podlagi prostorske razdelitve ugotovimo, da obstaja
glede tega določena zakonitost: na območjih, ki so prostorsko bolj odmaknjena od
pomembnejših (večjih) urbanih in razvojnih središč in/ali prometnih poti oziroma je
dostopnost do teh središč in poti težja, je delež hribovskih kmetij, na katerih bo do
nasleditve in do nadaljnjega kmetovanja na njih po prevzemu prišlo, manjši kakor na
območjih, ki so prostorsko in časovno manj oddaljena – periferna. Z nekaj izjemami (npr.
občina Solčava) je perifernost znotraj območij z nižjim deležem hribovskih kmetij, na
katerih bo do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja po prevzemu prišlo, zelo jasno
izražena – znotraj teh območij imajo namreč občine, v katerih bo na manj kot polovici
hribovskih kmetij prišlo do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja na njih, izrazito središčno
lego ali pa so na zunanjem obrobju teh območij oziroma območij, ki so manj periferna. Ker
se perifernost odraža tudi v gospodarski razvitosti in demografski strukturi, smo ugotovitve
preverjali na podlagi teh kazalnikov, ki smo jih opredelili kot »zunanji« socialnogeografski
dejavniki – dejavniki, ki izvirajo zunaj kmetije98.

97

Občina Solčava sicer sodi v tretjo skupino, vendar je glede na zastopanost hribovskih kmetij po stanjih in

odločitvah glede nasleditve na njih skoraj na meji med dvema razredoma. Enako velja tudi za občino Idrija. Takšna
prehodnost je za slednjo razumljiva, saj se na njenem ozemlju stikajo tri pokrajine, od tega dve, ki sodita po Ilešičevi
naravnogeografski regionalizaciji v predalpski svet Slovenije – Cerkljansko-Idrijsko hribovje in (Škofjeloško)Polhograjsko hribovje. Kot smo že ugotovili, je delež hribovskih kmetij, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma
se po prevzemu nasledniki s kmetovanjem ne bodo ukvarjali, v občinah, ki so v prvi pokrajini, visoka, medtem ko je v
občinah, ki sodijo v drugo pokrajino, višji delež kmetij, na katerih bo po prevzemu prišlo do nasleditve in nadaljnjega
kmetovanja.
98

V analizo smo vključili iste ekonomske in demografske dejavnike, s katerimi smo opisali značilnosti raziskovalnega

vzorca. Ker lahko ti dejavniki vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah ter obstoj kmetij, so jih v
modele verjetnosti nasledstva na kmetijah (o tem smo podrobneje pisali v poglavju Metode) vključili tudi nekateri
avtorji empiričnih raziskav (npr. Gale 1993, Goetz, Debertin 2001, Tietje 2003, Glauben in drugi 2003, Juvančič
2002, 2006).
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Preglednica 11: Povprečne vrednosti izbranih »zunanjih« socialnogeografskih dejavnikov99 po osnovnih
skupinah glede zastopanosti hribovskih kmetij po stanjih in odločitvah glede nasleditve na njih v
posameznih občinah100 ter posebej v občinah Kobarid in Horjul101 kot primerih za prvo oz. drugo skupino
območij.102
Opis dejavnika

Koeficient povprečne bruto osnove za dohodnino na

Prva
skupina103

Druga skupina104

0,906 (0,866)

0,935 (0,934)

0,849 (0,812)

0,882 (0,980)

0,751 (0,816)

0,759 (0,921)

0,997 (0,969)

1,022 (1,117)

zavezanca v obdobju 2001–2003 na ravni občine (SLO = 1)105
Koeficient povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega
leta 2004 na ravni občine (SLO = 1)
Koeficient povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v
kmetijstvu leta 2004 na ravni občine106 (Povprečna mesečna
bruto plače na zaposlenega v Sloveniji = 1)
Koeficient registrirane stopnje zaposlenosti leta 2004 na ravni
občine (SLO = 1)

99

Ažurnost podatkov je odvisna od dostopnosti do najnovejših objavljenih podatkov v času statistične analize.

100

V izračun povprečnih vrednosti so vključene občine, v katerih so bile kmetije raziskovalnega vzorca.

101

V občini Kobarid je 36,7 % hribovskih kmetij, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s

kmetovanjem, v občini Horjul pa je takšnih 82,6 %.
102

Povprečne vrednosti za ti občini so v oklepajih.

103

V prvi skupini so občine, v katerih je delež hribovskih kmetij, na katerih bo do nasleditve prišlo, prevzemniki pa

bodo tudi nadaljevali s kmetovanjem ( Y i = 1 ), manj kot 62,5-odstoten.
104

V prvi skupini so občine, v katerih je delež hribovskih kmetij, na katerih bo do nasleditve prišlo, prevzemniki pa

bodo tudi nadaljevali s kmetovanjem ( Y i = 1 ), 62,5- in večodstoten.
105

Razmerja niso preračunana na podlagi povprečij za občine, v katerih so naselja, ki sodijo v alpski in predalpski

svet Slovenije, ampak so osnova za izračun koeficientov povprečja za vso Slovenijo, kar poleg primerljivosti med
skupinama, omogoča tudi primerljivost z drugimi območji v državi.
106

Manjkajoče podatke o bruto plačah na zaposlenega v kmetijstvu na ravni občin smo nadomestili s podatki o bruto

plačah na zaposlenega v kmetijstvu na ravni upravne enote oziroma statistične regije, v kateri je občina, če so
manjkali tudi podatki na ravni upravne enote. Rezultati so zato na širši ravni manj primerni za primerjavo.
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Opis dejavnika

Koeficient povprečne stopnje brezposelnosti v obdobju 2000–

Prva
skupina103

Druga skupina104

0,934 (0,804)

0,836 (0,329)

0,967 (1,031)

0,974 (1,028)

1,036 (1,446)

0,861 (0,686)

0,608 (0,517)

0,535 (0,377)

2005 na ravni občine (SLO = 1)
Koeficient povprečne stopnje gibanja brezposelnosti v obdobju
2000–2005 na ravni občine (SLO = 1)
Koeficient staranja prebivalstva leta 2004 na ravni občine
(SLO = 1)
Koeficient delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu leta
2002 na ravni občine (SLO = 1)
Vir: UMAR 2006, SURS 2006.

Rezultati podrobnejše analize (preglednica 11) potrjujejo naše ugotovitve o povezanosti
med lego hribovskih kmetij v alpski in predalpski Sloveniji ter stanji in odločitvami glede
nasleditve na njih – delež kmetij, na katerih bo prišlo do nasleditve in nadaljnjega
kmetovanja po prevzemu ( Yi = 1 ), je nižji v območjih s slabšo gospodarsko razvitostjo.
Ker je na teh območjih neugodna tudi demografska struktura – indeks staranja
prebivalstva je višji kot v območjih z višjim deležem kmetij, na katerih bo do nasleditve in
nadaljnjega kmetovanja prišlo –, lahko sklepamo, da se potencialni nasledniki od tod tudi
odseljujejo.107 Potencialni nasledniki torej tudi dejansko dojemajo ta območja kot
periferna, kmetovanje (v hribovskih območjih) pa za manj perspektivno obliko zaposlitve.
Ta spoznanja so v nasprotju s tem, kar smo pričakovali in kar so pokazale druge
raziskave v Sloveniji.

107

Sklepe potrjuje primerjava prostorske razporeditve teh območij z območji, ki jih je Kovačič (2000) opredelil v

razvojno-tipološki členitvi podeželja v Sloveniji. Območja z višjim deležem hribovskih kmetij, na katerih do nasleditve
ne bo prišlo, njihovi morebitni prevzemniki pa tudi ne bodo nadaljevali s kmetovanjem, se namreč v splošnem
ujemajo s podeželskimi območji, ki se praznijo.
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A. Barbič (1993) na podlagi faktorske analize ugotavlja, da ima najpomembnejšo vlogo
med ekonomskimi razlogi, ki bi naj najbolj zadrževali mlade v kmetijstvu, pomanjkanje
delovnih mest v urbanih središčih. Tudi po Juvančiču (2002) je bilo v Sloveniji v obdobju
1991–2000 opuščanje kmetij v oddaljenejših območjih s slabše razvito gospodarsko
infrastrukturo in s tem slabšimi možnostmi za zaposlitev zunaj kmetijstva manj intenzivno.
Vendar pa je primerjava rezultatov zaradi različnih pristopov raziskovanja in podatkovnih
virov mogoča le do določene mere, poleg tega pa raziskavi vključujeta kmetije z vse
Slovenije, pri čemer so območja hribovskih kmetij oziroma območja s težjimi pogoji za
kmetovanje že v splošnem slabše gospodarsko razvita v primerjavi z drugimi območji v
Sloveniji.
Podobno kot Juvančič so se pri proučevanju vpliva lege kmetije tudi avtorji tujih raziskav
osredotočili predvsem na primerjavo med stanji in odločitvami glede nasleditve na
kmetijah ter obstoj kmetij v različnih območjih, ne pa na ugotavljanje razlik med kmetijami
glede na lego na enem od teh območij – npr. na območju z omejenimi možnostmi za
kmetovanje, kot smo se osredotočili v svoji raziskavi. Tudi ti raziskovalci si glede smeri
vplivov v ugotovitvah niso enotni: eni poročajo, da so na kmetijah v območjih s težjimi
pogoji za kmetovanje zaradi slabših naravnih pogojev in slabše prometne dostopnosti
slabša stanja glede nasleditve, osebe, ki so že določene ali predvidene za naslednike, pa
se na teh območjih tudi redkeje odločijo za prevzem kmetij (npr. R. Fennell 1981, Pfeffer
1989, Stiglbauer in Weiss 2000, Glauben in drugi 2002). Na drugi strani Potter in Lobley
(1996a), Kimhi in Nachlieli (2001), Glauben in drugi (2003) ter Corsi (2004) in R. Fennell
(1981) ugotavljajo, da je lahko povezanost med lego kmetij v območjih z omejenimi
dejavniki za kmetovanje in nasleditvami na kmetijah pozitivna, saj so na teh območjih
možnosti za zaposlovanje v nekmetijskih dejavnostih pogosto omejene, po Corsiju (2004)
pa je tam omejen tudi trg s kmetijskimi zemljišči. R. Fennell (1981) meni, da so v takih
primerih slabe možnosti za zaposlovanje tudi v drugih območjih, kar naj bi zaviralo
odseljevanje z območij, ki so manj ugodna za kmetijstvo. Corsi (2004) še dodaja, da so
pogostejše nasleditve na teh območjih tudi posledica večjega spoštovanja tradicije in
kmečkega življenja (angl. effect of cultural heritage). Po Goetzu in Debertinu (2001) ter
Glaubnu in drugih (2003) je stopnja obdržanja kmetij višja, prevzemi pa pogostejši, če so
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kmetije v območjih z višjo stopnjo brezposelnosti na eni in z večjo gostoto prebivalstva na
drugi strani. Pozitivno povezanost s slednjim dejavnikom pojasnjujejo z bližino trga in
boljšimi možnostmi za prodajo proizvodov.
Na podlagi teh razmišljanj lahko sklepamo, da je na območjih alpske in predalpske
Slovenije, ki so manj periferna in gospodarsko razvitejša, višji delež hribovskih kmetij, ki
jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih nadaljevali s kmetovanjem, z boljšimi pogoji in
možnostmi za zaposlitev zunaj kmetije (tudi v bolje plačanih službah), s tem pa tudi z
možnostjo kombiniranja različnih dohodkov in zagotovitve življenjskega standarda, ki je
primerljiv s standardom tistih, ki se s kmetovanjem ne ukvarjajo, kot tudi z drugo družbeno
infrastrukturo, ki je na teh območjih dostopnejša in razvitejša. Če se bodo možnosti in
pogoji za dvojno zaposlitev (na kmetiji in zunaj nje) zmanjšali oziroma poslabšali ter če
bodo možnosti in pogoji za zaposlitev zunaj kmetije predstavljali boljšo zaposlitveno in
življenjsko izbiro, še zlasti, če se bodo poslabšale razmere v kmetijstvu, se bodo mladi za
prevzem in nadaljnje kmetovanje na hribovskih kmetijah odločali vse redkeje tudi na manj
perifernih območjih alpskega in predalpskega sveta Slovenije.

Ugotovljena in prikazana prostorska razporeditev hribovskih kmetij v Sloveniji po stanjih in
odločitvah glede nasleditev na njih sicer omogoča, da lahko v splošnem določimo
nekatere skupne značilnosti v prostoru, vendar pa na podlagi tega ne moremo sprejeti
dokončnih sklepov. Postavljeni model, ki smo ga prenesli na hribovske kmetije iz popisa
leta 2000, temelji le na dveh pojasnjevalnih spremenljivkah, zato se dejanskim vrednostim
približa le do določene mere, ne pa povsem natančno, v nekaterih občinah pa je tudi
premalo kmetij, da bi lahko bili rezultati dovolj zanesljivi. Posebej pa velja še enkrat
poudariti, da so bili rezultati prenosa modela združeni (le) v dva končna izida. Na
kmetijah, ki jim je bil dodeljen izid Yi = 1 , so sicer verjetnosti, da jih bodo prevzeli
nasledniki, ki bodo na njih nadaljevali s kmetovanjem, večje, kot na kmetijah, ki jim je bil
dodeljen izid Yi = 0 , vendar pa obstaja pri njih tudi do 50-odstotna verjetnost, da do
prevzema ne bo prišlo oziroma da se morebitni prevzemniki na njih s kmetovanjem ne
bodo ukvarjali, nasprotno pa je lahko na kmetijah z izidom Yi = 0 verjetnost, da jih bodo
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prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem, do 49,9odstotna.

4.5

SKLEP

Rezultati empirične analize so pokazali, da na nasledstvo na hribovskih kmetijah v
Sloveniji vplivajo skoraj vsi dejavniki socialnogeografske strukture kmetij, za katere smo te
vplive predvideli, in tudi smeri izračunanih vplivov teh dejavnikov se po večini ujemajo s
predvidenimi. Glede na vrsto socialnogeografske strukture med dejavniki ni razlik v jakosti
vplivov na nasledstvo na kmetijah. Razlike se kažejo v tem, ali izraža dejavnik subjektivna
mnenja oziroma percepcije gospodarjev ali pa so podatki, ki dejavnik določajo, objektivno
določljivi (npr. dejanska časovna/prostorska oddaljenost kmetije od administrativnih
središč in glavnih prometnih poti v dolini ter gospodarjeva percepcija oddaljenosti
kmetije).
V součinkovanju z drugimi dejavniki ima na stanja in odločitve glede nasleditve na
hribovskih kmetijah največji vpliv odločitev gospodarja, ali bi se še enkrat odločil, da bo
prevzel kmetijo in na njej gospodaril, če bi imel to možnost, kar kaže na njegovo
zadovoljstvo s poklicem in z življenjem na kmetiji, na čas predaje kmetije nasledniku pa
število otrok moškega spola v gospodarjevi družini. Če je gospodar z delom in življenjem
na kmetiji zadovoljen, se verjetnost, da bo prišlo do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja
na njej, poveča, medtem ko se čas predaje kmetije nasledniku s večanjem števila otrok
moškega spola v gospodarjevi družini podaljša.
Na podlagi rezultatov aplikativnega modela verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve
na hribovskih kmetijah v Sloveniji se je pokazalo, da je v perifernih območjih, ki so
prostorsko in časovno odmaknjena od pomembnejših središč in prometnih poti ter v
katerih je gospodarska razvitost slabša, demografska struktura pa ni ugodna, manj kmetij,
na katerih bo prišlo do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja. Potencialni nasledniki se v
primerjavi z nasledniki hribovskih kmetij na manj perifernih območjih, kljub slabšim
možnostim zaposlovanja v nekmetijskih dejavnostih, za prevzem kmetij in nadaljnje
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kmetovanje na njih ne odločajo pogosteje. S teh območij se celo odseljujejo. To kaže, da
mladi dojemajo ta območja kot periferna, kmetovanje pa za manj perspektivno obliko
zaposlitve.
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5 RAZPRAVA

V poglavju smo poskušali odgovoriti na naslednji vprašanji:
•

Kakšen pomen imajo dejavniki socialnogeografske strukture in ugotovljeni vplivi
za stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji ter za
časovno opredelitev predaje kmetij naslednikom in kako se ugotovitve empirične
raziskave skladajo s spoznanji drugih raziskovalcev?

•

Kakšna so mnenja in razmišljanja gospodarjev o vplivih dejavnikov
socialnogeografske strukture hribovskih kmetij na nasledstvo na teh kmetijah ter
kako se z mnenji in razmišljanji skladajo rezultati empirične analize?

5.1

RAZPRAVA O EMPIRIČNIH REZULTATIH

Ugotovljene vplive dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih kmetij na
nasledstvo na njih smo primerjali in povezali s spoznanji slovenskih in tujih raziskovalcev,
zlasti s področja socialne geografije, ruralne sociologije in agrarne ekonomije, hkrati pa
tudi utemeljili pomen, ki ga imajo ti dejavniki in ugotovljeni vplivi za nasledstvo na
kmetijah.
5.1.1 RAZPRAVA O VPLIVIH DEJAVNIKOV SOCIALNOGEOGRAFSKE STRUKTURE
HRIBOVSKIH KMETIJ NA STANJA IN ODLOČITVE GLEDE NASLEDITVE NA
NJIH

5.1.1.1 Razprava o vplivih dejavnikov poselitvene strukture

Na podlagi prostorskega prikaza aplikacije modela verjetnosti stanj in odločitev glede
nasleditve na hribovskih kmetijah v alpski in predalpski Sloveniji ter empirične preveritve s
pomočjo zunanjih socialnogeografskih dejavnikov smo ugotovili, da so stanja in odločitve
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glede nasleditve na kmetijah povezani s prostorsko in časovno oddaljenostjo od
pomembnejših administrativnih in razvojnih središč in/ali prometnih poti oziroma
dostopnostjo do teh središč in poti, s tem pa tudi z gospodarsko razvitostjo in
demografsko strukturo območja (razprava o teh rezultatih je v prejšnjem poglavju).
Ugotovitve o povezanosti so potrdili tudi rezultati empirične analize, ki kažejo, da lega
kmetije kot dejavnik poselitvene strukture pomembno vpliva na stanja in odločitve glede

nasleditve na kmetiji – bolj ko je kmetija oddaljena od administrativnih središč in različnih
oblik storitvenih dejavnosti (zlasti od trgovine z osnovnimi živili in osnovne šole) ter
pomembnejših prometnih poti, manjša je verjetnost, da bo na njej prišlo do nasleditve in
nadaljnjega kmetovanja. Hribernik (1996) tudi ugotavlja, da je na kmetijah, na katerih
nasleditev ni zagotovljena in ki so odmaknjene od glavnih prometnih in socialnih
komunikacij, verjetnost, da bi se kdo od odseljenih potomcev vrnil na kmetijo, zelo
majhna. Majhna je tudi verjetnost, da bi se, če bi bili nasledniki teh kmetij še samski, tja
poročila mlada dekleta. Šmajglove (1993) ugotovitve, ki jih navaja Hribernik (1994b),
namreč kažejo, da je lega kmetije (infrastrukturna opremljenost, bližina socialnih ustanov)
oziroma stopnja razvitosti podeželja, kot imenujemo ta pogoj v raziskavi, eden od treh
glavnih pogojev, ki so jih postavile redke mlade neporočene delavke, ki bi bile sploh
pripravljene živeti na kmetijah, za poroko s kmečkimi fanti. To se ujema z ugotovitvami A.
Barbič (1993), da je samoobnavljanje kmečkega sloja povezano predvsem z
infrastrukturno opremljenostjo podeželja in da bi lahko marsikateri pomislek proti delu in
življenju na kmetiji, ki sicer ima objektivno podlago, odpravili z gradnjo oziroma
izboljšanjem prometnih in komunikacijskih povezav.
Še pomembnejšo vlogo kot nadmorska višina, fizična oddaljenost kmetije od urbanih
središč in tip naselja, s katerim smo določali izoliranost kmetije108, ima gospodarjeva
subjektivna percepcija o tem, kako je kmetija oddaljena od administrativnih središč,
različnih oblik storitvenih dejavnosti in pomembnejših prometnih poti ter kako

zaznava gospodar stanje cestne povezave med kmetijo in temi potmi. Dojemanje kmetije
kot prostorsko izolirane in odmaknjene enote ima na stanja in odločitve glede nasleditve

108

Vpliv teh kazalnikov lege kmetije je manjši tudi zato, ker je prostor proučevanja homogen.
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na kmetiji negativen vpliv. Ker je tovrstna opredelitev lege kmetije v doktorski disertaciji
glede na pregledano literaturo inovativna, rezultatov ne moremo primerjati z ugotovitvami
drugih raziskav. Podrobnejša analiza rezultatov naše raziskave kaže, da bo na več kot 85
% kmetij, ki jih gospodarji ne zaznavajo kot prostorsko in časovno izolirane ter na katerih
naj bi bili v prihodnje predvideni oziroma določeni nasledniki zaposleni tudi zunaj kmetij,
prišlo do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja. To naj bi se zgodilo le na okoli 43 %
kmetij, na katerih naj bi bili v prihodnje predvideni oziroma določeni nasledniki prav tako
zaposleni zunaj kmetij, vendar gospodarji kmetije zaznavajo kot prostorsko in časovno
izolirane.
5.1.1.2 Razprava o vplivih dejavnikov demogeografske strukture

Weiss (1999a) po Uptonu in Haworthu (1987) navaja, da pomeni večje število oseb na
kmetiji dodatno vzpodbudo za večjo storilnost, predstavlja pa tudi potrebno delovno silo
za ohranjanje in širjenje proizvodnega procesa na kmetiji. Ugotovljen pozitiven vpliv
števila oseb na kmetiji in na stanja ter odločitve glede nasleditve na njej je torej

pričakovan in skladen z našo domnevo ter ugotovitvami avtorjev drugih raziskav, ki so ta
dejavnik demogeografske strukture kmetije vključili v empirične analize, npr. Weiss
(1999a, 1999b), Stiglbauer in Weiss (2000), Hennessy (2003). Glauben in drugi (2002) še
dodatno ugotavljajo, da ima število moških na kmetiji večji vpliv na nasleditev na kmetiji
kot število žensk. Podrobnejša analiza je še pokazala, da je vpliv večji, če upoštevamo
vse osebe na kmetiji in ne samo tiste, ki živijo v gospodarjevem gospodinjstvu, kar je
posledica dejstva, da je na kmetijah zelo pogosto več kot le eno gospodinjstvo –
gospodarjevo gospodinjstvo.109 Ker so bila po Hriberniku (1996) z mehanizacijo kmetijskih
opravil in s tržno preusmeritvijo proizvodnje prevrednotena nekdanja merila gospodarske
uspešnosti kmetij, število ljudi na kmetiji po Natku (1992) ni več kazalec za njeno
gospodarsko trdnost in uspešnost. Utemeljitev za vpliv tega dejavnika na stanja in

109

O tem smo podrobneje govorili v poglavjih o metodah in empiričnih rezultatih – razglabljali in predstavili smo,

koliko naslednikov živi v gospodarjevem gospodinjstvu in koliko jih živi na isti kmetijah kot gospodarji, vendar v
ločenih gospodinjstvih, ter primerjali te podatke s podatki Popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000.
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odločitve glede nasleditve na kmetiji, ki smo jo povzeli po Weissu (1999a), pri večjem
številu oseb na kmetiji zato ne vzdrži. Ker pa rezultati kljub temu kažejo pozitiven vpliv,
lahko sklepamo, da je povečevanje števila oseb na kmetiji povezano predvsem s
povečevanjem števila otrok v gospodarjevi družini.
Glede na to, da je po Hriberniku (1996) kmečko prebivalstvo edini del družbe, ki samo
zagotavlja svojo socio-profesionalno reprodukcijo, so nasledniki na kmetijah običajno člani
gospodarjeve družine (Wilstacke 1990). Kot smo sklepali, ima zato število otrok v
gospodarjevi družini pozitiven vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, kar

potrjujejo tudi ugotovitve Weissa (1999a, 1999b), Fasterdinga (1999), Glaubna in drugih
(2004). Več otrok namreč pomeni več možnosti, da bo kdo od njih prevzel kmetijo. Po
Južniču (1984, povzeto po Hriberniku, 1993b, 256) so se namreč »tradicionalni vzorci
prevzemanja kmetij zelo spremenili. Če naj bi v tradicionalni kmečki družbi veljalo načelo
primogeniture kot prevladujoč in razumljiv vedenjski vzorec, postaja zdaj vse manj
pomembno, kdo bo prevzemnik, (prvi ali zadnji otrok), temveč je vse aktualnejše, ali bo
kmetija sploh imela naslednika«.
Dejstvo, da gospodarje na kmetiji običajno nasledijo njihovi otroci, zaradi česar je število
otrok v gospodarjevi družini pomemben demogeografski dejavnik, posredno potrjuje tudi
pozitiven vpliv zakonskega oziroma zunajzakonskega gospodarjevega stanu na stanja
in odločitve glede nasleditve na kmetiji na eni strani ter negativen vpliv samskega
gospodarjevega stanu na drugi. Do enakih ugotovitev glede povezanosti tega dejavnika in
obdržanja kmetij so prišli Weiss (1999a in 1999b), Stiglbauer in Weiss (2000), Juvančič
(2002, 2006), Glauben in drugi (2002) ter Pietola, Väre in Lansink (2003). Kot ugotavljata
Kimhi in Nachlieli (2001) imajo pri nasleditvi gospodarjevi sinovi že po tradiciji prednost
pred hčerami. Čeprav se je po Hriberniku (1994b, 41) »pomen tradicij in tradicionalizma
(zlasti patriarhalnosti in konzervatizma) tudi na podeželju in med kmečkim prebivalstvom v
marsičem pomembno zmanjšal, ne gre spregledati, da se vedenjski vzorci pri
intergeneracijskem prenosu kmetovanja razmeroma zelo dobro ohranjajo. Kmetije še
vedno prevzemajo v pretežni meri moški, ženske pa bistveno redkeje in še to, če ni druge
možnosti«. To potrjujejo tudi rezultati naše raziskave, saj ima število otrok moškega
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spola pozitiven vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, to pa je razvidno

tudi iz razmerja med številom gospodarjev in gospodaric na proučenih kmetijah – večina
(75 %) gospodarjev je moškega spola – ter razmerja med določenimi oziroma
predvidenimi nasledniki in naslednicami – prvih je več kot 80 %. Vendar pa moramo biti
pri interpretaciji pazljivi – čeprav je vpliv tega dejavnika pozitiven, pa takšen tradicionalen
vzorec ogroža obstoj kmetij, saj zavira proces nasledstva in prenos kmetij na naslednike.
Tako rezultati analize spola naslednika in rezultati analize sorodstvenega razmerja
naslednika do gospodarja kažejo, da je, če je za prevzem kmetije določena ali

predvidena naslednica, zlasti če je to gospodarjeva hči, vpliv na njeno odločitev glede
nasleditve in odločitev o nadaljnjem kmetovanju po prevzemu kmetije, negativen.
Podrobnejša analiza kaže, da izberejo gospodarji za prevzem kmetije hčere običajno
zato, ker nimajo moških potomcev – na skoraj 65 % proučenih kmetij, na katerih so za
prevzem kmetije izbrane hčere gospodarjev, ni moških potomcev –, hkrati so hčere so za
prevzem kmetije navadno le predvidene – takšnih je 84,6 % izbranih naslednic – in niso
določene zagotovo. Glede na to, da so skoraj vse predvidene naslednice na proučevanih
kmetijah stare pod 40 let – večina jih je stara do 30 let –, lahko sklepamo, da nekateri
gospodarji še vedno upajo, da bodo lahko moškega naslednika izbrali med vnuki ali pa
bodo za to vlogo določili zete.110 Glede tega Tietje (2004) ugotavlja, da gospodarji raje
določijo za naslednike zete kot pa svoje hčere. Po Weissu (1999a, 1999b) se te
ugotovitve ujemajo z rezultati raziskav, ki sta jih izvedla Variyam in Kraybill (1994) na
majhnih (nekmetijskih) podjetjih. Avtorja namreč ugotavljata, da pri njih med vodilnimi
kadri v precejšnji meri prevladujejo moški. Hisrich in Brush (1984) ter Loscocco in drugi
(1991) naj bi celo dokazali, da so banke dajanju posojil majhnim podjetjem, ki jih vodijo
ženske, manj naklonjene, vendar pa tega za Slovenijo nismo preverjali. Stiglbauer in
Weiss (2000) navajata tudi spoznanja sociologov – Goldbergerja (1984), Watkinsa in

110

Na vseh kmetijah, na katerih so se hčerke, ki so predvidene za prevzem kmetije, tudi že same odločile, da

gospodarjev ne bodo nasledile, so gospodarji sicer menili, da naslednike, ki bodo za njimi prevzeli kmetije in tudi
nadaljevali s kmetovanjem, ne bodo našli in določili, saj je bil pogoj za potrditev te izjave, gospodarjevo prepričanje,
da se bo to zagotovo zgodilo.
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Watkinsa (1983) –, da je glavna obveza ženske (žene in/ali matere) skrb za dom, kar naj
bi jo oviralo pri morebitnem urejanju poslovnih zadev, to pa naj bi bil tudi glavni razlog, da
so ženske v primerjavi z moškimi pri prevzemanju vodilnih položajev v podjetjih v manj
ugodnem položaju. Glede na rezultate empirične analize sklepamo, da pride na kmetijah,
zlasti na hribovskih, kjer so družina in odnosi v njej veliko tradicionalnejši kot drugje na
podeželju, to še bolj do izraza. To potrjujejo izsledki M. Černič Istenič (2003), po katerih
naj bi bila na slovenskih kmetijah še vedno zelo zakoreninjena patriarhalna ideologija,
vendar pa v njeni raziskavi kmečke žene takšnih odnosov v svojih družinah niso označile
kot problematičnih. »Kmečke žene so namreč s svojo družino čustveno povezane in so ji
zaradi tega tudi vdane« (prav tam, 61). Vendar pa rezultati njene raziskave kažejo tudi, da
kmečke žene svoje (neizraženo, potlačeno, nepriznano) podrejanje pogosto kompenzirajo
s tem, da svojih hčera ne vzpodbujajo za delo in življenje na kmetiji. Posledica, da mlada
dekleta zavestno zavračajo življenje na kmetiji kot neprivlačno življenjsko možnost, je po
Hriberniku (1996) izrazita omejenost ženitvenega trga, kar kaže stanje samskih moških na
slovenskih kmetijah.111 »Številni kmečki fantje tako ostajajo kot nasledniki kmetij brez
pravih možnosti si ustvariti družinsko življenje ter pravočasno zagotoviti generacijsko
kontinuiteto« (prav tam, 32).
Tudi po naših ugotovitvah kmečke žene kot gospodarice ne delujejo vzpodbudno na
nasleditev na kmetiji, povezanost med spolom gospodarja in stanjem ter odločitvami
glede nasleditve na kmetijah je namreč negativna, kar potrjujejo tudi avtorji tujih raziskav,
npr. Glauben in drugi (2002), Corsi (2004). Po M. Černič Istenič (2003) »postanejo
kmečke žene gospodarice zlasti na majhnih kmetijah z nizko stopnjo proizvodne
učinkovitosti v večini šele po smrti gospodarja in če v družini ni mladih ljudi (posebej
moških), ki bi imeli za to interes. S tem si zagotovijo vir za vsaj minimalno socialno in
ekonomsko eksistenco« (prav tam, 61). To pojav je značilen tudi za pomemben delež
proučenih kmetij, ki so v rokah gospodaric. Če sklepamo po tržnosti živinorejske
proizvodnje, je več kot tretjina proučenih kmetij, na katerih so gospodarice, samooskrbnih,

111

»Omejenost ženitvenega trga je še razumljivejša, če vemo, da se na kmetijo praviloma poročajo le mladi, ki so na

kmetiji odraščali in dobro poznajo pomanjkljivosti in prednosti kmečkega življenja« (Barbič 1993, 265).
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skoraj polovica kmetij pa je na prehodu iz samooskrbnega v blagovno kmetijstvo, kar
pomeni, da je za domačo porabo namenjenih nad 50 % vse proizvodnje. Okoli polovica
gospodaric je tudi starejših od 60 let.
Pri povezanosti starosti gospodarja in stanja ter odločitev glede nasleditve na kmetiji je
posebej zanimiva razporeditev števila kmetij po starostnih razredih gospodarjev glede na
izid odvisne spremenljivke Yi , kar je prikazano na sliki 22 v poglavju o rezultatih
empirične analize. Delež kmetij namreč do določene starosti gospodarjev narašča, nato
pa upada ne glede na izid odvisne spremenljivke Yi . Na največ kmetijah, pri katerih bo do
nasleditve prišlo, prevzemniki pa se bodo na kmetijah tudi nadalje ukvarjali s
kmetovanjem, so gospodarji stari med 50 in 54 let, s povečevanjem starosti gospodarjev
pa prične število teh kmetij upadati. Od 45. leta gospodarjeve starosti se povečuje tudi
število kmetij, na katerih do nasleditve ne bo prišlo, prevzemniki pa se na njih ne bodo
ukvarjali s kmetovanjem.112 Število teh kmetij preseže število tistih, na katerih bo do
nasleditve prišlo in na katerih se bodo še naprej ukvarjali s kmetovanjem, ko so
gospodarji stari med 60 in 64 let, zlasti pa med 65 in 69 let, torej o koncu aktivne delovne
dobe, in ostane višje vse do najvišje starosti gospodarjev. Po Pfefferju (1989) je namreč
kmečka družina v tem času na stopnji življenjskega cikla (angl. the stage in the family life

cycle), ki se imenuje stopnja generacijskega prehoda (angl. the stage of generational
transition).
Nelinearen odnos med starostjo gospodarja in stanjem ter odločitvami glede nasleditve na
kmetijah potrjujejo tudi številne raziskave, v katerih so se ukvarjali z nasleditvami na
kmetijah in z njihovim obdržanjem (npr. Kimhi in Nachlieli 2001, Glauben in drugi 2002,
2004, Corsi 2004 idr.). Avtorji postavljajo za to, kdaj se zgodi preobrat, različne starostne
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Zaradi tega se verjetnost uresničitve dogodka Yi = 1 kljub prvotnemu povečanju deleža kmetij, na katerih se bo ta

dogodek zgodil, zmanjšuje. To se ujema s spoznanji Weissa (1999b), Kimhija in Bollmana (1999) ter Juvančiča
(2002), ki ugotavljajo, da se verjetnost opustitve kmetij do 43., 44. oziroma 45. leta gospodarjeve starosti zmanjšuje,
nato pa se stalno povečuje. Weiss povezuje to z učinkom življenjskega cikla (nem. der Lebenszykluseffect),
ugotovitev pa tudi potrjuje, da je bila odločitev, da vključimo v raziskavo samo kmetije, na katerih so gospodarji stari
45 let in več, pravilna.
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meje gospodarjev, odvisno od načina in oblike nasleditve, ki jih proučujejo. Stiglbauer in
Weiss (2000) npr. ugotavljata, da se delež kmetij, ki so kasneje opuščene ali pa jih
gospodarji predajo naslednikom, ki niso člani gospodarjeve družine, poveča po
gospodarjevem 68. letu, po Juvančiču (2002) pa je prelomnica, pri kateri verjetnost
opustitve kmetije hitro narašča, ko je gospodar star 65 let. Rezultati naše raziskave
kažejo, da so gospodarji stari manj kot 65 let na skoraj 70 % proučenih kmetij, na katerih
bo do nasleditve prišlo in bodo prevzemniki na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem.
Dejstvo, da s starostjo gospodarja število kmetij, na katerih bo do nasleditve prišlo,
prevzemniki pa se bodo tudi ukvarjali s kmetovanjem, prvotno narašča in je višje od
števila kmetij, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma morebitni prevzemniki na njih
ne bodo nadaljevali s kmetovanjem, povezuje Kimhi (1994) s tem, da se gospodarji s
povečevanjem starosti vedno bolj zavedajo, da si morajo zagotoviti naslednika oziroma
oblikovati načrt glede nasleditve. Upadanje števila teh kmetij v gospodarjevih poznejših
letih in povečevanje števila kmetij, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma se na njih
prevzemniki ne bodo ukvarjali s kmetovanjem, ter višji delež teh kmetij pri višjih starostih
gospodarjev v primerjavi z deležem kmetij, na katerih bo do nasleditve prišlo in se bodo
na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem, pa naj bi pomenilo, da pričnejo zaradi
odlašanja gospodarjev glede predaje določeni ali predvideni nasledniki iskati druge
možnosti zaposlitve v nekmetijskem sektorju. Po Kimhiju in Nachlieliju (2001) postane
nasleditev na kmetijah negotova tudi, če gospodar med potencialnimi kandidati (po večini
so to njegovo otroci) odlaša z določitvijo naslednika. Avtorja ugotovitve sicer ne utemeljita,
vendar menimo, da je, če gospodarji določijo naslednika šele, ko jim opešajo moči in niso
več zmožni voditi kmetije, pogosto že prepozno, saj si naslednik, ki ga gospodar določi, in
tudi drugi kandidati, ki so predstavljali mogočo izbiro za vlogo naslednika, že poiščejo
druge zaposlitve v nekmetijskem sektorju in izoblikujejo drugačne načrte v življenju.
Raziskava Kimhija in Lopeza (1999) pa kaže, da posvečajo gospodarji kljub negativnim
posledicam pozornost nagibom (vprašanjem) glede nasleditve običajno šele v poznejših
letih.
Višje število generacij, v katerih je kmetija v rokah gospodarjeve družine, dejstvo, da je
trenutni gospodar nasledil predhodnega gospodarja na kmetiji, in odločitev gospodarja, da
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bi se še enkrat odločil, da bo prevzel kmetijo in na njej gospodaril, če bi imel to možnost,
so demogeografski dejavniki, za katere smo potrdili, da vplivajo vzpodbudno na stanja in
odločitve glede nasleditve na kmetiji. To ugotavljajo tudi avtorji, ki so te dejavnike vključili
v raziskave, in sicer Pfeffer (1989) ter Glauben in drugi (2004) za prvega, Laband in Lentz
(1983) ter Kimhi in Lopez (1999) za drugega, Fasterding (1995, 1999) in Tietje (2004) pa
za tretji dejavnik, za katerega menita, da izraža gospodarjevo odločitev, da bi še enkrat
prevzel kmetijo in na njej gospodaril, če bi imel to priložnost, njegovo zadovoljstvo s
poklicem, ki ga opravlja, kar je zelo pomemben motivacijski učinek pri pripravah in
odločitvah določenega ali predvidenega naslednika za prevzem kmetije. Kot navaja Tietje
(2004) po Neldertu in drugih (1981), se usmerjenost staršev pogosto prenaša na otroke.
Po Hriberniku (1993b, 254) se »isti socialni sistem reproducira zlasti, če je tradicionalna
kmečka družba notranje socialno slabo diferencirana in če prevladuje patina preteklosti
nad sedanjostjo in prihodnostjo, ki se v procesu socializacije nenehno reproducira,
kmečka kultura pa neposredno prenaša iz roda v rod«. Podrobnejša empirična analiza
rezultatov naše raziskave kaže, da je ta dejavnik do določene mere povezan z drugima
dvema, in sicer bi se običajno za prevzem kmetij ponovno odločili gospodarji, ki
predstavljajo na kmetiji več kot tretjo generacijo naslednikov, oziroma tisti, ki so na kmetiji
nasledili prejšnjega gospodarja. Zelo vzpodbudno na stanja in odločitve glede nasleditve
na kmetiji vpliva tudi, če živi naslednik na kmetiji, saj dobi na ta način natančen vpogled v
delo gospodarja in kmečki način življenja nasploh, si pridobi neposredne izkušnje in
medgeneracijsko posredovana znanja, hkrati pa s tem izoblikuje do vsega tega, zlasti do
zemlje kot primarnega vira za preživetje na kmetiji, spoštljiv odnos. Ravno tradicija je po
Hriberniku (1993b) še vedno izjemno močan dejavnik za vztrajanje pri kmetovanju tudi za
mlajše generacije. Zaradi predanosti tradiciji, ki je za kmečko populacijo značilna bolj kot
za druge sfere prebivalstva, naj bi bilo po njegovem mnenju zapuščanje kmetijstva
manjše, kot bi ga glede na marginalni položaj kmečkega poklica v slovenski družbi lahko
pričakovali.113
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Kljub nespornim specifičnostim kmečkega poklica prevladuje v slovenski družbi vrsta stereotipov o trdem in

umazanem delu, nizkem prihodku, življenju brez dopusta in razvedrila ..., kar naj bi bilo povezano z nerazumevanjem
načina življenja in dela na družinski kmetiji pri drugih družbenih slojih (Barbič 1993).
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Stiglbauer in Weiss (2000) po Goddardu in drugih (1993) ter Tweetnu (1984) navajata, da
ima gospodarjeva izobrazba odločilen pomen pri strukturnih spremembah v kmetijstvu,
vendar pa ima po njunem mnenju končana višja raven splošne izobrazbe gospodarja
na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji ter obdržanje kmetij dvojni vpliv. Po eni
strani naj bi bili gospodarji z višjo ravnjo splošne izobrazbe uspešnejši in učinkovitejši pri
povečanju donosnost oziroma povišanju dohodkov na kmetiji, saj naj bi imeli več znanja in
naj bi bili tudi dovzetnejši za novosti, ob kmetovanju pa se lahko zaposlijo tudi zunaj
kmetije v bolje plačanih službah. S tem postane kmetovanje oziroma delo gospodarja kot
zaposlitev za potencialne naslednike zanimivejše in privlačnejše, predvsem kot ugotavlja
Corsi (2004), v primerjavi z zaposlitvami v nekmetijskih dejavnostih. Po drugi strani pa
lahko višja raven končane splošne izobrazbe gospodarja negativno vpliva na stanja in
odločitve glede nasleditve na kmetiji. Gospodarji z višjo izobrazbo imajo več možnosti za
boljšo zaposlitev (bolje plačano službo) zunaj kmetije oziroma v nekmetijskih dejavnostih,
zato se lahko zgodi, da začnejo, če se zaposlijo tudi zunaj kmetije, vlagati v kmetovanje
manj energije in kapitala. »Več ko se člani kmetijskega gospodarstva ukvarjajo z
nekmetijskimi dejavnostmi in od tam pridobivajo dohodek, manjša je potreba po
maksimalizaciji dohodka iz kmetijstva« (Hribernik, 1995a, 42), kar naj bi po Tietjetu (2004)
pomenilo prvi korak k prenehanju oziroma opuščanju kmetovanja. Vzorec takšnega
delovanja prevzamejo določeni ali predvideni nasledniki, ki se zato za prevzem kmetije
odločajo redkeje ali pa po prevzemu ne nadaljujejo s kmetovanjem, ampak si zaposlitev
poiščejo v nekmetijskih dejavnostih. Razen pri Corsiju (2004) se je pri vseh raziskavah, v
katerih so proučili vpliv tega dejavnika – Kimhi in Lopez (1999), Stiglbauer in Weiss
(2000), Kimhi in Nachlieli (2001), Tietje (2003), Glauben in drugi (2004) –, izkazalo, da je
odnos med končano ravnjo splošne izobrazbe gospodarja in stanjem ter odločitvami glede
nasleditve na kmetiji ali obdržanjem kmetij pozitiven, sicer tudi pri Corsiju negativen vpliv
tega dejavnika ni statistično značilen. Juvančič (2002, 2006) tudi za slovenske kmetije
potrjuje pozitiven vpliv tega dejavnika na njihovo obdržanje, kar po Mc Granaghanu in
Kasselu (1997) utemeljuje s tem, da »višja stopnja šolske izobrazbe povečuje
posameznikov oportunitetni dohodek izven kmetijstva in deluje s tem pozitivno na njegovo
zaposlitveno mobilnost« (Juvančič 2002, 82). Meni še, »da je pomanjkanje alternativnih
možnosti zaposlitve zaradi slabe izobrazbene strukture gospodarjev eden od glavnih
265

vzrokov za nemobilnost ponudbe dela« (Juvančič 2006, 13). Rezultati naše raziskave
kažejo, da je lahko vpliv proučevanega dejavnika na stanja in odločitve glede nasleditve
na kmetiji pozitiven in negativen – pozitivna smer vpliva je značilna med nedokončano
oziroma končano osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbeno ravnjo gospodarjev, vpliv
višje ali visokošolske izobrazbene ravni gospodarja na stanje in odločitve glede nasleditve
na kmetiji pa je negativen. Dvojni vpliv ima sicer teoretično razlago in tudi empirične
potrditve, vendar menimo, da moramo biti pri pojasnjevanju rezultatov pazljivi, saj je
jakost vplivov zelo majhna, razmerja med frekventnostjo pojavitev posameznih
izobrazbenih ravni, ki jih imajo končane gospodarji, pa niso enaka – nedokončano ali
dokončano osnovno šolo imata namreč dve tretjini gospodarjev, višjo ali visokošolsko
izobrazbo pa okoli 2 % gospodarjev. Menimo, da bi morali za potrditev rezultatov opraviti
intervjuje.
Po Hriberniku (1996, 24) »ima izobraževalna pot mladih s kmetij pomembno vlogo pri
uresničitvi teženj staršev o zagotovitvi intergeneracijskega sosledja, saj pomeni izvor
njihove temeljne profesije. V Sloveniji je izobraževalni sistem v povojnem času odigral eno
od najpomembnejših vlog pri zapuščanju kmetijstva in selekciji otrok, ki so po
(ne)dokončanem šolanju odhajali ali ostajali na kmetijah«. Isti avtor (1994a, 27) ugotavlja,
da so »zaradi družbene marginalizacije kmetijstva kot gospodarske dejavnosti ter
kmečkega prebivalstva kot socialne kategorije kmetje spodbujali k doseganju kar se da
ugodnih izobraževalnih efektov vse tiste otroke, ki so kazali interes in zadovoljive
intelektualne sposobnosti in niso nameravali ostati doma, deloma (celo namerno) pa
zatirali tistega, ki naj bi ostal na kmetiji in za njimi prevzel družinsko tradicijo. Tak kmečki
otrok je dosegel najnižjo stopnjo formalne izobrazbe oziroma se ni strokovno usposobil za
nekmetijski poklic ali pa je pogosto ostal celo brez temeljne izobrazbe«. Hribernik (1994a)
ta pojav imenuje »paradigma negativne kadrovske selekcije«, pripisuje pa ga vplivu
tradicionalnega vrednotenja izobraževanja med kmečkim prebivalstvom (Hribernik
1993b). To naj bi bil »eden od najpomembnejših vzrokov, zakaj se kvaliteta človeškega
kapitala – vrednotena po formalno dokazljivih izobrazbenih dosežkih – kljub primerljivi
stopnji vključenosti kmečkih otrok v izobraževalni sistem na vseh ravneh na slovenskih
kmetijah tako počasi spreminja« (Hribernik 1996, 24). Vendar pa je po Hriberniku (1993b)
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»pri generaciji naslednikov mogoče opaziti izrazito poklicno mobilnost navzgor, to je iz
slojev nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcev njihovih staršev v sloje kvalificiranih in
visokokvalificiranih delavcev in uslužbencev« (prav tam, 257), kar je značilno tudi za
naslednike proučenih kmetij. Šolani člani kmečkih družin naj bi po Hriberniku (1993b, 257,
povzeto po A. Barbič 1993) »na kmetijah postopoma tudi ostali, vendar pa bodo v okviru
matičnega gospodinjstva v vse večjem številu kombinirali dohodke iz kmetijstva z
dohodkom iz drugih gospodarskih dejavnosti«. To potrjujejo tudi rezultati empirične
analize, vendar le za naslednike, ki imajo ali pa bodo imeli končano srednješolsko raven
izobrazbe – vpliv končane srednješolske izobrazbene ravni naslednika na stanje in
odločitve glede nasleditve na kmetiji je namreč pozitiven, medtem ko je vpliv končane
višje ali visokošolske izobrazbene ravni naslednika na stanje in odločitve glede

nasleditve na kmetiji negativen, kar je skladno z rezultati raziskav T. Hennessy (2002,
2004). Kot smo že navedli, so vzrok za takšno smer vpliva boljše možnosti zaslužka v
nekmetijskih dejavnostih, v katerih se lahko zaposlijo določeni ali predvideni nasledniki z
boljšo, predvsem višjo in visokošolsko izobrazbo, in negativno vrednotenje kmečkega
poklica, katerega ugled kmečko prebivalstvo ocenjujejo celo nižje kot ostala slovenska
populacija (Hribernik 1993b). »Vloge izobraževanja se zavedajo predvsem mlajše
generacije kmečkega prebivalstva. Težnja po doseganju najvišjih stopenj formalne
izobrazbe je pri kmečkem prebivalstvu celo višja kot med (nižjimi) delavskimi sloji. Sama
izobrazba sicer še ne zagotavlja socialne mobilnosti (socialnega vzpona in ustvarjanja
socialnega položaja, op. av.), vsekakor pa jo omogoča« (prav tam, 256). Na podlagi
ugotovitev lahko dopolnimo Hribernikovo spoznanje, da je izobraževalni sistem
najuspešnejši kanal za zapuščanje kmetijstva.
T. Hennessy (2004) odpira dilemo, za katero meni, da bi morala biti predmet nadaljnjih
proučevanj, in sicer ali se določeni oziroma predvideni nasledniki odločijo za šolanje na
višji ali visoki stopnji zato, ker so se že odločili, da bodo zaposleni zunaj kmetije, ali pa so
se za šolanje odločili neodvisno od tega. Natančni odgovor na to vprašanje bi dobili z
intervjuji, vendar pa lahko tudi na podlagi podatkov anketiranja oblikujemo določene
sklepe. Rezultati empirične analize kažejo, da 56,5 % naslednikov, ki imajo končano ali
predvidevajo, da bodo imeli končano višjo oziroma visokošolsko raven izobrazbe, po
prevzemu kmetij ne namerava nadaljevati s kmetovanjem oziroma se glede prevzema še
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niso odločili, po mnenju gospodarjev pa se tudi ne bodo, oseb, ki bi namesto njih
zagotovo prevzele kmetije in nadaljevale s kmetovanjem pa naj na kmetijah ne bi bilo. Kar
84,8 % naslednikov s takšno ravnjo splošne izobrazbe bo predvidoma po prevzemu
kmetije zaposlenih zunaj kmetije. Če upoštevamo te naslednike, jih bo kmetije prevzela in
na njih tudi nadaljevala s kmetovanjem samo tretjina. Podrobnejša analiza kaže, da jih
ima med njimi 61,5 % formalno kmetijsko izobrazbo. Ker tudi rezultati empirične analize
kažejo, da vpliva na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji tudi formalna
kmetijska izobrazba naslednika, njen vpliv pa je pozitiven, smo v nadaljnji analizi

upoštevali še ta dejavnik. Med določenimi in predvidenimi nasledniki, ki imajo končano ali
predvidevajo, da bodo imeli končano višjo oziroma visokošolsko raven izobrazbe, v
prihodnje pa bodo predvidoma zaposleni zunaj kmetije, bodo vsi, ki imajo formalno
kmetijsko izobrazbo, kmetije prevzeli in na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem. Tistih, ki to
prav tako nameravajo, vendar pa formalne kmetijske izobrazbe nimajo in je tudi v
prihodnje naj ne bi pridobili, je le 16,1 %. Skupno naj bi se torej skoraj 84 % določenih
oziroma predvidenih naslednikov, ki imajo končano ali predvidevajo, da bodo imeli
končano višjo oziroma visokošolsko raven izobrazbe, vendar formalne kmetijske
izobrazbe nimajo in je tudi naj ne bi imeli, v prihodnje pa nameravajo biti zaposleni zunaj
kmetije, odločilo, da kmetij ne bodo prevzeli, če pa jih bodo, na njih ne bodo nadaljevali s
kmetovanjem. To je tudi odgovor na vprašanje T. Hennessy (2004): določeni oziroma
predvideni nasledniki se običajno že z odločitvijo za šolanje na višji ali visoki stopnji tudi
odločijo, da bodo v prihodnje zaposleni zunaj kmetije, in se, če nimajo formalne kmetijske
izobrazbe, navadno tudi odločijo, da kmetij ne bodo prevzeli oziroma na njih ne bodo
nadaljevali s kmetovanjem. Po drugi strani pa se predvideni oziroma določeni nasledniki
odločijo za pridobitev formalne kmetijske izobrazbe, da bodo gospodarje na kmetijah
nasledili in na kmetijah tudi nadaljevali s kmetovanjem. Podatki anketiranja kažejo, da se
je na proučevanih kmetijah tako odločila večina naslednikov s takšno obliko strokovne
izobrazbe.
Pozitiven vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji ima tudi formalna
kmetijska izobrazba gospodarjev – skoraj 80 % kmetij, na katerih imajo gospodarji

formalno kmetijsko izobrazbo, bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej
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ukvarjali s kmetovanjem. Do enakih ugotovitev glede smeri vpliva tega dejavnika na
stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji oziroma na obdržanje kmetij so prišli Weiss
(1999a, 1999b), Fasterding (1995, 1999), Tietje (2004) in Corsi (2004). Slednji
povezanost utemeljuje s tem, da se s pridobitvijo formalne kmetijske izobrazbe plemenitijo
specifična znanja oziroma da to pomeni akumuliranje človeškega kapitala (angl.

accumulation of human capital). »V sodobnih družbah sta postala znanje in njegova
uporaba najpomembnejši obliki kapitala, kar velja vse bolj tudi za področje kmetijstva. V
najrazvitejših državah, v katerih posvečajo razvoju kmetijskega šolstva in kvalitetnemu
izobraževanju kmetov veliko pozornost, se zavedajo, da so vlaganja v izobrazbo kmetov
naložba, brez katere je razvoj kmetijstva obsojen na stagnacijo, kmetje kot družbeni sloj
pa na družbeno obrobnost« (Hribernik, 1993a, 458). Kmetje bi se zato morali čim dlje
časa izobraževati v rednem izobraževalnem sistemu ter se nato nenehno strokovno
usposabljati in dopolnjevati pridobljena znanja (Hribernik 1996, povzeto po Vesely 1994).
Analiza podatkov anketiranja na proučenih kmetijah še kaže, da je večina (84,6 %)
gospodarjev, ki imajo formalno kmetijsko izobrazbo, tudi zadovoljna s poklicem, zato so
dober zgled in vzpodbuda za delo na kmetiji osebam, ki so jih določili oziroma predvideli
za naslednike. Na 56,1 % kmetij, na katerih imajo formalno kmetijsko izobrazbo
gospodarji, jo imajo ali pa jo bodo imeli tudi nasledniki. Po Hriberniku (1993b, 257) to tudi
pomeni, da »se bolj izobraženo kmečko prebivalstvo zaveda vloge znanj v procesu
posodabljanja kmetijstva. Zato tudi pričakujejo, da bodo otroci v institucionalnem
izobraževalnem sistemu dosegli največ, in da bo tisti, ki bo nadaljeval družinsko tradicijo
kmetovanja, pridobil ustrezno poklicno kvalifikacijo, ki bo dajala največje ekonomske
rezultate« (povzeto po Bevcu 1991). Vendar pa lahko glede na relativno nizek delež
naslednikov s kmetijsko izobrazbo med proučevanimi kmetijami sklepamo, da med
kmečkim prebivalstvom še vedno prevladuje mnenje, da so za pridobitev kmetijskih znanj
in veščin pomembnejše kot šolanje izkušnje, ki si jih potencialni naslednik pridobi v
socializacijskem procesu.
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Kot smo ugotovili, je vzrok za dvojni vpliv končane izobrazbene ravni zaposlitev zunaj
kmetije114, zato so tudi mnenja in ugotovitve o vplivu tega dejavnika na stanja in odločitve

glede nasleditve na kmetijah ter na prenehanje gospodarjenja na kmetijah in opuščanje ali
obdržanje kmetij dvojna. Po R. Gasson (1986) lahko zaposlitev zunaj kmetije vpliva na
večjo stabilnost in povišanje skupnega dohodka kmetije, s tem pa na donosnost in
nadaljevanje kmetovanja, po drugi strani pa lahko pomeni prvi korak k prenehanju in
opustitvi kmetovanja. Pozitiven vpliv zaposlitve gospodarja (in partnerja) zunaj kmetije na
stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji oziroma obdržanje kmetij so potrdile
raziskave Kimhija in Bollmana (1999), Kimhija in Lopeza (1999), Kimhija in Nachlielija
(2001)115, Corsija (2004) ter Juvančiča (2002, 2006). Slednji še ugotavlja, da ima na
obdržanje pozitiven vpliv tudi zaposlitev gospodarja na kmetiji, vendar dvojnosti ne
pojasnjuje. Goetz in Debertin (2001) sta ugotovila, da ima lahko vpliv tega dejavnika na
zmanjšanje števila kmetij dvojni pomen zaradi specifičnih značilnosti v prostoru, in sicer
naj bi bil vpliv tega dejavnika na opuščanje kmetij negativen v okrožjih, v katerih se je
število kmetij glede na izhodiščno leto proučevanja zmanjšalo. Avtorja ta pojav imenujeta
»vpliv utrte poti« (angl. beaten path effect). Negativen vpliv zaposlitve gospodarja (in
partnerja) zunaj kmetije na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah ter na
prenehanje gospodarjenja na kmetijah in opuščanje ali obdržanje kmetij potrjujejo
raziskave Pfefferja (1989), Potterja in Lobleya (1996a), Fasterdinga (1995, 1999), Weissa
(1999a, 1999b), Stiglbauerja in Weissa (2000), Glaubna in drugih (2002), Tietja (2003),
Glaubna in drugih (2003) ter T. Hennessy (2004).

114

V razpravo o vplivu zaposlitve zunaj kmetije (angl. off-farm employment) smo vključili tudi ugotovitve avtorjev, ki

so proučevali, kako na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah ter na prenehanje gospodarjenja na kmetijah
in opuščanje ali obdržanje kmetij vplivajo socio-ekonomski tipi kmetij. Ugotavljali so namreč le vpliv čistih kmetij
(angl. full-time farms) in mešanih kmetij (angl. part-time farms). Glede na to, da so to raziskave, ki so bile opravljene
v Avstriji, Nemčiji in Veliki Britaniji, torej državah, v katerih so po Udovču in drugih (2006) socio-ekonomski tipi kmetij
neposredno ali posredno opredeljeni tudi na podlagi socialno-zaposlitvenega statusa, smo opredelili, da je vpliv prvih
primerljiv s kmetijami, na katerih gospodar oziroma gospodar in partner zunaj kmetije nista zaposlena, vpliv drugih pa
s kmetijami, na katerih sta gospodar oziroma gospodar in partner zaposlena zunaj kmetije.
115

Empirična analiza ni potrdila, da je vpliv tega dejavnika statistično značilen.
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Pri postavitvi hipoteze o smeri vpliva obravnavanega dejavnika na stanja in odločitve
glede nasleditve na kmetiji smo se znašli pred dilemo. Vpliv bi namreč lahko bil pozitiven
ali negativen. Lahko pa ta dejavnik na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah
sploh ne bi imel vpliva. To je povezano z visokim deležem mešanih (in dopolnilnih)
kmetij116 in z vzroki za to, ki so v primerjavi z državami, v katerih so bile izvedene
omenjene raziskave, povsem drugačni – gre namreč za specifični družbeni razvoj v
Sloveniji po drugi svetovni vojni, pri katerem je šlo za zapostavljanje kmetijstva in dajanje
prednosti pospešeni industrializaciji, ter za koncept policentrično zasnovanega socialno-ekonomskega in prostorskega razvoja ter z njim povezanega razmaha kmetovanja ob
delu v nekmetijskih dejavnostih. Po Hriberniku (1996) je postala zaposlitev zunaj kmetije
socialna in ekonomska nuja številnih članov kmečkih gospodarstev. Ker pa so po
Rednaku in drugih (1997) ob redni zaposlitvi ohranjali tudi kmetijsko proizvodnjo, so z
združevanjem prihodkov povečali svojo socialno varnost in ekonomsko blaginjo, to pa je
tudi vzrok, zakaj smo sklepali, da bi lahko bila zaposlitev zunaj kmetije in stanja ter
odločitve glede nasleditve na kmetiji med seboj kljub vsemu povezana, in sicer pozitivno.
Odločitev za domnevo, da je smer vpliva obravnavanega dejavnika negativna, je ciljna
skupina, ki jo proučujemo. Menimo, da zaposlitev zunaj kmetije sicer vpliva na večjo
stabilnost in povišanje skupnega dohodka kmetije, vendar pa se zaradi večje oddaljenosti
hribovskih kmetij od delovnih mest v nekmetijskih dejavnostih kljub osebni motorizaciji,
zaradi dnevne delovne migracije povečajo fizične in psihične obremenitve, še posebej, ker
so, kot ugotavlja Kovačič (1996), hribovske kmetije v povprečju večje. Gospodarji in/ali
njihovi partnerji, ki so zaposleni zunaj kmetije, pri tem pogosto vztrajajo zaradi
pridobljenega vzorca obnašanja, mišljenja in eksistencialnega strahu, ki izvirajo iz
izkušenj z družbenim sistemom v Jugoslaviji in iz časa tranzicije v devetdesetih letih 20.
stoletja, predvsem pa zaradi želje po povečanju gospodarske moči kmetije in blaginje v
družini ter zato, da bi omogočili boljše življenje otrokom, med njimi tudi tistim, ki jih imajo
določene ali predvidene za naslednike. Čeprav bi bile glede tega potrebne podrobnejše
analize v obliki intervjujev, menimo, da vzorci takšnega dela in življenja ter motivi
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Glede na podatke zadnjega popisa kmetij leta 2000 je bilo po Udovču in drugih (2006) v Sloveniji 72,8 % mešanih

in dopolnilnih kmetij, čistih kmetij pa 17,3 %.
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potencialne naslednike tudi odvračajo od kmetovanja in želje po njem, to pa potrjujejo tudi
rezultati empirične analize, ki kažejo da je vpliv zaposlitve zunaj kmetije na stanja in
odločitve glede nasleditve na kmetiji negativen.117 Med kmetijami, na katerih sta zunaj nje
zaposlena gospodar in partner,118 je 25,5 % takšnih, na katerih določeni oziroma
predvideni nasledniki po prevzemu kmetije ne bodo nadaljevali s kmetovanjem, in 10,9 %
takšnih, na katerih se po mnenju gospodarjev nasledniki, ki so sicer že predvideni
oziroma določeni, ne bodo odločili za prevzem kmetije. Vsi predvideni oziroma določeni
nasledniki so in bodo zaposleni tudi v prihodnje zunaj kmetije. Rezultati empirične analize
kažejo, da je tudi vpliv naslednikove zaposlitve zunaj kmetije na stanja in odločitve
glede nasleditve na kmetiji negativen, kar potrjuje ugotovitev, da lahko zaposlitev zunaj
kmetije pomeni prvi stopnjo v procesu opuščanja kmetovanja. Kljub rezultatom analize pa
bodo pomemben delež kmetij, na katerih so gospodar in/ali drugi člani njegove družine na
kmetiji zaposleni zunaj kmetije, nasledniki kljub vsemu prevzeli in na njih tudi nadaljevali s
kmetovanjem, kar kaže, da se vzorec kmetovanja ob zaposlitvi zunaj kmetije kljub
povečani obremenitvi prenaša tudi na naslednike.119 To potrjuje Hribernikovo ugotovitev
(1996, 16), da »slovenske kmetije tistemu delu mlade generacije, ki se je v svojem
socializacijskem procesu usposobil za opravljanje tega, očitno vse manj iskanega ali
želenega poklica, ne pomeni perspektivne oblike samozaposlitve. V veliki meri je
zaposlitev zunaj kmetije povezana z eksistenčno nujo in zagotovitvijo socialne varnosti,
saj kmetovanje ne zagotavlja primerne ravni dohodkov za življenje, zlasti če gre za
hribovske kmetije in zlasti, če so te majhne«.

117

Vendar pa rezultati empirične analize kažejo, da je jakost vplivov majhna, kar je najbrž povezano z vzroki za

zaposlitev zunaj kmetije in razširjenostjo tega pojava, o čemer smo podrobneje govorili pred tem.
118

Gospodar in partner nimata statusa kmeta ali kmetijskega podjetnika. Med gospodarje in partnerje z zaposlitvijo

zunaj kmetije sodijo tudi brezposelne osebe in osebe, ki so upokojene, vendar so bile pred upokojitvijo zaposlene
zunaj kmetije in niso imele statusa kmeta ali kmetijskega podjetnika.
119

Ugotovitev se ujema s teoretičnimi spoznanji Chana in Elderja (2000, povzeto po T. Hennessy 2004) o vplivu

staršev na odločitve otrok.
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Celovit dejavnik, za katerega smo predvideli, da vpliva na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetiji, je obseg opravljenega dela na kmetiji. Združuje kvantiteto in
kvaliteto demografskega potenciala (kvaliteta se nanaša na število ur dela, ki jih na kmetiji
opravijo osebe, ki živijo na kmetiji, in tudi osebe, ki ne živijo na kmetiji (osebe, ki
pomagajo pri občasnih opravilih – sorodniki, sosedje itd. –, redni delavci, najeta delovna
sila za opravljanje strojnih storitev), potencial pa na starost oseb, ki ta dela opravljajo) ter
ekonomski potencial kmetij (nanaša se na velikost kmetije ter število in obseg dejavnosti,
s katerimi se na kmetiji ukvarjajo). Po Juvančiču (2002) naj bi imel ta dejavnik
komplementarno vlogo dejavniku ekonomske velikosti kmetije. Med avtorji predstavljenih
raziskav ga je v empirično analizo o nasleditvah na kmetijah vključil le Tietje (2003), ki je
ugotovil, da je njegov vpliv pozitiven, kar tudi potrjujejo izsledki naše raziskave. Zanimiva
je ugotovitev, da je obseg opravljenega dela v povprečju najnižji na kmetijah, na katerih
so gospodarji naslednike že določili ali predvideli, vendar se ti za prevzem ne bodo
odločili. Vendar je pri tem dejavniku in spremembah obsega opravljenega dela na
kmetiji v zadnjih desetih letih ter v prihodnje problem ločevanja med vzrokom in

posledicami120, o čemer bomo podrobneje govorili pri vplivih dejavnikov posestne
strukture.
5.1.1.3 Razprava o vplivih dejavnikov ekonomske strukture

Bolj kot dejstvi, ali so člani gospodarjeve družine zaposleni zunaj kmetije in koliko jih je
zaposlenih, je po našem mnenju za pojasnitev povezanosti tega dejavnika in stanja ter
odločitev glede nasleditve na kmetiji pomembnejši podatek o deležu, ki ga prinašajo k
celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri zunaj kmetije121, ki smo ga opredelili kot

120

Obseg opravljenega dela na kmetiji bi se lahko zmanjšal tudi zaradi boljše mehanizacije. Tak način spremembe

dejavnika bi morali zato obravnavati, kot da je njegov vpliv na razvoj kmetije pozitiven. Vendar kot smo navedli v
opisu splošnih značilnosti vzorca, izpraševanci temu vzroku niso pripisali zmanjšanja obsega dela na kmetiji.
121

Pri tem smo predvidevali, da prispevajo k skupnemu deležu prihodkov, ki izvirajo iz virov zunaj kmetije, plače

zaposlenih in pokojnine upokojenih članov gospodarjeve družine na kmetiji, ki so bili pred upokojitvijo zaposleni zunaj
kmetije.

273

dejavnik ekonomske strukture kmetije. Rezultati empirične analize kažejo zelo visoko
stopnjo povezanosti in potrjujejo negativno povezanost, pojasnjujejo pa tudi nekatere
nejasnosti in dileme, povezane z rezultati vplivov zaposlitve zunaj kmetije na stanja in
odločitve glede nasleditve na kmetiji, npr. zakaj bodo pomemben delež kmetij, na katerih
so gospodar in/ali drugi člani njegove družine na kmetiji zaposleni zunaj kmetije, kljub
vsemu prevzeli nasledniki, ki bodo na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem. Na skoraj
polovici kmetij, na katerih so zunaj kmetije zaposleni gospodar, njegov partner in
naslednik ter na katerih bo prišlo do nasleditve in nadaljevanja s kmetovanjem, je delež, ki
prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri zunaj kmetije največ 50-odstoten, v
povprečju pa znaša 57,7 %. Na kmetijah, na katerih so prav tako zunaj kmetije zaposleni
vsi trije omenjeni člani gospodarjeve družine, vendar do nasleditve ne bo prišlo ali pa se
po prevzemu določeni oziroma predvideni naslednik ne bo več ukvarjal s kmetovanjem, je
v povprečju delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri zunaj
kmetije, 80-odstoten. Podobne razlike veljajo tudi, če v analizo vključimo le zaposlitve
posameznih članov gospodarjeve družine. Rezultati analize vplivov tega dejavnika pa tudi
pojasnjujejo majhno jakost vplivov zaposlitve zunaj kmetije enega ali več članov
gospodarjeve družine.
V nasprotju z deležem, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri zunaj
kmetije, je vpliv deleža, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri
s kmetije, na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji pozitiven. Pomemben in

pozitiven pa je tudi vpliv, če so doslej ali pa če bodo v prihodnje na kmetiji bolj
prevladovali prihodki iz virov, ki izhajajo s kmetije. Iz tega lahko sklepamo, da so

potencialni nasledniki na kmetijah, na katerih so tesneje povezani z delom in življenjem na
kmetiji, bolj motivirani za prevzem kmetij in za nadaljevanje kmetovanja na njih. Razlogov
za to je lahko več, med drugim je lahko tudi tesnejša čustvena navezanost na kmetijo in
bolj privzgojeno veselje do dela na kmetiji kot na kmetijah, na katerih pridobivajo večji
delež prihodkov iz virov zunaj kmetije, kar potrjuje tudi ugotovitev, da bi se na kmetijah, na
katerih prinašajo viri na kmetiji več kot polovico k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji,
skoraj 60 % gospodarjev še enkrat odločilo in prevzelo kmetije, na kmetijah, na katerih
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prinašajo viri na kmetiji manj kot polovico k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji, pa se
jih velika večina za to ne bi odločila.
V primerjavi z drugimi kmetijami je za hribovske kmetije značilno, da imajo več kot en vir
prihodkov, ki izhajajo s kmetije. Po Hriberniku (1996, 25) »združevanje različnih virov ni le
ekonomska in socialna nujnost sodobnega načina življenja in dela na kmetiji, temveč tudi
dejavnik, ki neposredno vpliva na razvojno sposobnost kmetij«. Meze (1982) ugotavlja, da
sta na hribovskih kmetijah glavna vira prihodkov kmetijska proizvodnja, ki je usmerjana
predvsem v živinorejo, in gozdarstvo.
»Čeprav je les pri večini hribovskih kmetij po izkupičku pomembnejši od kmetijskih
proizvodov, imajo ti glede tržnosti v splošnem večjo težo pri obravnavanju kmetijstva«
(prav tam, 68). Tržnost kmetijske (živinorejske) proizvodnje kot dejavnik, za katerega
smo predvideli, da vpliva na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, raziskovalci
doslej v empirične analize še niso vključili. Mi smo ga vključili predvsem zato, ker izraža
razvojno naravnanost. Pri tržni proizvodnji morajo namreč kmetje kmetijsko proizvodnjo
prilagajati tržnim zahtevam in proizvajati produkte, za katere je na trgu povpraševanje in ki
so primerne kakovosti. Ker se v takšnih razmerah po Vrišerju (1995) najbolj znajdejo
dinamični in mlajši ljudje, smo sklepali, da deluje vzpodbudno na potencialne naslednike,
da se odločijo in kmetije prevzamejo ter na njih nadaljujejo s kmetovanjem. Pomen tega
dejavnika pa je tudi v tem, da praviloma ni določen z velikostjo kmetije (npr. tudi manjše
kmetije imajo lahko povsem blagovno živinorejsko proizvodnjo), zato smo ga obravnavali
kot samostojnega. Rezultati empirične analize kažejo, da ima ta dejavnik pozitiven vpliv
na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji. Na več kot 81 % kmetij, ki imajo povsem
blagovno živinorejsko proizvodnjo, imajo določene ali predvidene naslednike, ki so se tudi
že sami odločili, da bodo kmetije prevzeli in nadaljevali s kmetovanjem, oziroma
gospodarji na teh kmetijah menijo, da bodo takšne naslednike zagotovo našli in določili.
Med kmetijami, na katerih je tržni delež manj kot 50-odstoten, je skoraj tri četrtine kmetij,
na katerih do nasleditve oziroma nadaljnjega kmetovanja na njih ne bo prišlo, od tega je
skoraj polovica takšnih, na katerih so naslednike sicer že določili ali predvideli, vendar se
potencialni nasledniki glede prevzema kmetij sami še niso odločili in se po mnenju
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gospodarjev tudi ne bodo, na skoraj tretjini kmetij pa določeni ali predvideni nasledniki po
prevzemu kmetij ne bodo nadaljevali s kmetovanjem. To pomeni, da zlasti starejši
gospodarji kljub nizki tržnosti živinorejske proizvodnje vztrajajo pri kmetovanju in to
pričakujejo tudi od svojih naslednikov. Na proučevanih kmetijah je skoraj 60 %
gospodarjev, ki so starejši od 65 let, že določilo ali predvidelo svoje naslednike, vendar se
ti za prevzeme ne bodo odločili ali pa s kmetovanjem ne bodo nadaljevali. Pojav opisuje
Kerbler (2002) za gospodarje kmetij na Pohorju, ki so bile po avtorjevi tipologiji uvrščene
med nasledstveno nevitalne, in sicer ugotavlja, da so kljub nizki stopnji trženja in
načrtovani nizki intenzivnosti živinoreje gospodarji najemali kmetijska zemljišča, vendar
ne zaradi ekonomskih, ampak zaradi estetskih vzgibov – za vzdrževanje videza kulturne
pokrajine –, in zaradi spoštovanja svojega dela, dela predhodnih generacij in
tradicionalnih vrednot. Kmetovanje jim namreč pomeni način življenja, s kmetijo in z
okoljem pa so čustveno povezani.
Natek (1992) ugotavlja, da je poleg živinoreje gozdarstvo najpomembnejša panoga v
sestavu gospodarstva za nadaljnji razvoj hribovskih kmetij. »Ohranitev in revitalizacija
hribovskih kmetij je kompleksen problem, njegovi kmetijski in gozdarski vidiki so pretesno
povezani, da bi jih smeli obravnavati ločeno« (Robič in drugi 1986, 17). Po Mezetu (1982)
naj bi sicer »kmetijski proizvodi imeli v splošnem glede tržnosti večjo težo pri
obravnavanju kmetijstva, vendar je gozd pri večini hribovskih kmetij pomembnejši in
zanesljivejši vir dohodka kakor kmetijski tržni proizvodi« (prav tam, 68). »Upoštevati
namreč moramo, da prodora sodobnejših načinov kmetovanja v hribovitih območjih ne
ovirajo le težavne naravne razmere, temveč tudi zgodovinska dediščina gorskih kmetiji, ki
so bile od poselitve naprej stoletja dolgo usmerjene v ničelno rast, samooskrbnost. Tudi
ko se je pojavila blagovna proizvodnja, so gozdno gospodarjenje racionalno usklajevali s
potrebami tržne živinorejske proizvodnje. V takšnem gospodarjenju moramo videti jedro
gospodarske moči in ohranjene trdoživosti hribovskih kmetij. Gozdarstvo v hribovskem
svetu torej ni dopolnilna dejavnost, temveč nepogrešljivo komplementarni dohodkovni vir.
Dejstvo je, da današnja tržna pridelava hribovskih kmetij ne dosega dejanskih
zmogljivosti. K obstoju kmetije lahko prispeva le skupaj z gozdarstvom« (Robič in drugi
1986, 17). Na podlagi tega smo predvideli, da ima gozdarstvo pozitiven vpliv na stanje in
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odločitve glede nasleditve na kmetiji, pri tem pa smo izhajali iz Mezetove (1982)
ugotovitve, da pri ocenjevanju pomena gozdarstva za kmetijo ni toliko pomembna velikost
gozdnih površin kakor količina letnega poseka lesa, kar kažejo tudi rezultati empirične
analize. Izkazalo se je, da je še relevantnejši kazalec, kot je etat, vitalnost gozdnega
potenciala, ki ima pozitiven vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji. Vitalen

gozdni potencial je po Natku (1983) tista osnova, zaradi katere so lahko hribovske kmetije
kljub slabšim pogojem za kmetovanje spreminjale proizvodno usmeritev zaradi
prilagajanja tržnim zahtevam. Po njegovem mnenju »mnoge hribovske kmetije nikoli ne bi
dosegle takšnega napredka, če ne bi imele v zaledju svojega kmetijstva tudi gozdov z
bogatimi lesnimi zalogami« (prav tam, 251). Tudi Čampa (1992) ugotavlja, da je gozd za
podeželje, zlasti za hribovska območja, dobrina izrednega pomena. »Les v gozdu pomeni
že od začetkov komercializacije (konec 19. stoletja) dobro naložen kapital oziroma
rezervo v času gospodarskih kriz, neuspehov in nesreč pri kmetovanju, pri izplačilu
dediščin ali zadolžitev oziroma pri morebitnih preusmeritvah« (prav tam, 76). Vendar pa
so, kot ugotavljajo Robič in drugi (1986), zaradi velikih finančnih potreb gozdovi na
hribovskih kmetijah že zelo izsekani. »V polpreteklem obdobju so namreč iz prihodkov
gozdov financirali izgraditev cestne mreže, ki je podlaga za intenzivnejše kmetijstvo,
neposredno pa so ti dohodki podprli preusmeritev in modernizacijo kmetij« (prav tam, 18).
V času splošne krize ali krize v kmetijstvu so dohodki gozdarstva sicer lahko nadomestilo
za dohodkovni deficit kmetijske (živinorejske) produkcije, saj je gozdni potencial obnovljiv
naravni vir, vendar je obnova dolgotrajna. S tem pa je, zaradi pogostih in nepredvidljivih
gospodarskih nihanj, ogrožen tudi obstoj hribovskih kmetij. To pojasnjuje ugotovitev, da je
največ proučenih kmetij z izsekanim gozdom tistih, na katerih so nasledniki sicer že
določeni ali predvideni, vendar se sami še niso odločili, da bodo kmetije prevzeli,
gospodarji pa menijo, da se tudi zagotove ne bodo. Zanimivo pa je tudi, da ima vitalen
gozdni potencial skoraj 82 % kmetij, na katerih naslednikov sicer še nimajo določenih ali
predvidenih, vendar pa gospodarji menijo, da jih bodo zagotovo našli in določili ter da
bodo ti po prevzemu tudi nadaljevali s kmetovanjem.
Po Hriberniku (1996) bodo lahko »v sodobnih tržnih razmerah preživele samo kmetije, ki
bodo ustvarjale zadosti dohodka, zato bodo morale izkoristile vse potencialne možnosti za
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pridobivanje dohodka, kar pa pomeni iskanje možnosti zaslužka na bistveno širših
osnovah« (prav tam, 28). Poleg kmetijstva in gozdarstva so zato pomemben vir
prihodkov, ki izvirajo s kmetije, tudi dopolnilne dejavnosti. Po Zakonu o kmetijstvu
(Zkme) (Ur. l. RS 54/2000) so dopolnilne dejavnosti na kmetijah s kmetijstvom in/ali
gozdarstvom povezane dejavnosti, ki jih opravljajo na kmetiji in omogočajo boljšo rabo
njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov, po Stiglbauerju in
Weissu (2000) pa tudi zmanjšujejo tveganja za nihanje dohodkov na kmetijah. A. Barbič
(1995) označuje dopolnilne dejavnosti kot obkmetijski vir dohodkov. Po Kladniku (1999,
69) je »pomen dopolnilnih dejavnosti večji v hribovitih in gorskih predelih, kjer so naravne
danosti za kmetovanje manj ugodne. Brez njihovega razvoja in ekonomskih, socialnih,
kulturnih in drugih posledic, ki jih povzroča takšna usmeritev, bi bili deagrarizacija in
depopulacija v teh območjih še izrazitejši«. Pomen dopolnilnih dejavnosti za razvoj
hribovskih kmetij in nasleditve na njih za kmetije na Pohorju opisuje tudi Kerbler (2002).
Po avtorjevi tipologiji so bile vse kmetije, na katerih so se ukvarjali z dopolnilno
dejavnostjo ali pa so te dejavnosti načrtovali, opredeljene kot razvojno progresivne, vse
pa so imele tudi že določne naslednike, ki bodo prevzeli kmetije in se na njih še naprej
ukvarjali s kmetovanjem.
Rezultati empirične analize glede povezanosti med dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter
stanjem in odločitvami glede nasleditve na kmetiji so sicer manj zanesljivi, vendar pa je
vpliv pozitiven, kar so z svojimi raziskavami potrdili tudi Stiglbauer in Weiss (2000) ter
Glauben in drugi (2003). Podrobnejša analiza rezultatov anketiranja kaže, da ima skoraj
83 % kmetij, na katerih se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in se bodo z njo predvidoma
ukvarjali tudi v prihodnje oziroma dopolnilno dejavnost načrtujejo, določene ali predvidene
naslednike, ki bodo kmetije prevzeli in se na njih še naprej ukvarjali s kmetovanjem. Na
preostalih kmetijah 17 % kmetij do nasleditve ne bo prišlo, zanimivo pa je, da imajo na
večini teh kmetij naslednike že določene ali predvidene, vendar se ti za prevzem zagotovo
ne bodo odločili, če pa se bodo, ne bodo nadaljevali s kmetovanjem. Iz tega lahko
sklepamo, da na kmetijah, na katerih vlagajo v njen razvoj – po Leskovarju (1994) so z
dopolnilnimi dejavnostmi povezani visoki začetni stroški, ki so jih po Gaberšku (1986)
kmetje pogosto prisiljeni realizirati z najemanjem kreditov –, gospodarji z določitvijo
naslednikov, od katerih pričakujejo, da bodo kmetije prevzeli in nadaljevali s
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kmetovanjem, kažejo veliko željo in potrebo, da bi bil njihov trud, ki so ga vložili v razvoj
kmetije, poplačan oziroma osmišljen. S tem ko določijo ali predvidijo naslednike, pa želijo
najbrž tudi vplivati na njih, da bi se za prevzem odločili.
Rezultati analize kažejo, da imajo pozitiven vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na
kmetiji tudi subvencije, kar naj bi bil tudi eden od glavnih namenov tovrstnih ukrepov. Po
Cundru (1993) je bila namreč »predvsem v deželah alpskega loka, tako v okviru agrarne
kot tudi splošne družbenogospodarske politike, uvedenih veliko spodbujevalnih ukrepov
za ohranitev aktivnega in poseljenega hribovskega prostora ter da bi se ekonomski
položaj hribovskih kmetij čim bolj izenačil z ravninskimi. Pri tem so zlasti pomembne
subvencije, ki se izračunavajo po vplivu težjih pridelovalnih pogojev na ekonomski rezultat
gospodarjenja« (prav tam, 24). Spoznanja naše raziskave potrjujejo Goetz in Debertin
(2001) za kmetije, ki so v območjih z negativno stopnjo spremembe števila kmetij, ter
Väre in Weiss (2003), Pietola, Väre in Lansink (2003) ter Väre, Weiss in Pietola (2006), ki
so se ukvarjali s proučevanjem finskih kmetij. Primer finskih kmetij kaže, da so v
primerjavi z območji, ki so ugodnejša za kmetovanje, kmetije, ki so v območjih z
omejenimi dejavniki za kmetijstvo (severni in osrednji del Finske), predane naslednikom
hitreje, kot so gospodarji sprva načrtovali, ali pa v predvidenem času. To naj bi bila med
drugim posledica ugodnejših kmetijskih subvencij in boljših subvencijskih programov na
teh območjih po vstopu Finske v Evropsko unijo. Zaradi tega naj bi se na teh območjih
gospodarska stabilnost kmetij povečala, kmetije v območjih, ki so ugodnejša za
kmetijstvo, pa naj bi bile zaradi nove kmetijske politike v slabšem položaju kot pred
vstopom. Vendar pa Pietola, Väre in Lansink (2003) nadalje ugotavljajo, da je na območjih
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, opuščanje kmetij še vedno pogostejše kot v kmetijsko
ugodnejših območjih, kar je značilno tudi za Slovenijo.
Glede na to, da imajo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji vpliv posamezni
viri, ki izhajajo s kmetije, je bilo pričakovano, da vpliva tudi višina letnega prihodka, ki
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izhaja iz virov na kmetiji.122 Vpliv so potrdili tudi Pfeffer (1989), Glauben in drugi (2002,

2004), T. Hennessey (2002) ter M. Väre (2003). Glauben in drugi (2002) pri tem še
navajajo, da so na kmetijah, za katere so ugotovili, da je nasleditev malo verjetna, čeprav
je potencialen naslednik razpoložljiv, kot glavni vzrok za nezanesljivo nasleditev navedli
prenizke dohodke na kmetiji. Po Hriberniku (1996, 28) »bodo lahko preživele samo
kmetije, ki bodo ustvarjale dovolj dohodka, kar pa pomeni iskanje možnosti zaslužka na
bistveno širših osnovah«.
Podrobnejša empirična analize podatkov proučenih kmetij razkriva dodatna spoznanja o
vplivih tega dejavnika. Pokazalo se je, da je, če znaša letni prihodek, ki izhaja iz virov na
kmetiji, do 4172,93 evrov oziroma milijon tolarjev, delež kmetij, na katerih ne bo prišlo do
nasleditve oziroma nasledniki po prevzemu ne bodo nadaljevali s kmetovanjem, precej
višji (62-odstoten), kot pri višjih letnih prihodkih, ki izhajajo iz virov na kmetiji (21odstoten). Na teh kmetijah večina gospodarjev in/ali njihovih partnerjev pridobiva prihodke
iz virov zunaj kmetije, pa tudi skoraj vsi določeni ali predvideni nasledniki nameravajo biti
v prihodnje zaposlenih zunaj kmetije. Od teh se jih več kot 60 % za prevzem ne bo
odločilo oziroma po predvidenem prevzemu kmetij s kmetovanjem na njih ne bodo
nadaljevali. Nasprotno bo na kmetijah, ki sodijo v tretji dohodkovni razred123, skoraj 85 %
določenih ali predvidenih naslednikov, ki nameravajo biti v prihodnje zaposleni zunaj
kmetije, kmetije prevzelo in na njih nadaljevalo s kmetovanjem, torej bodo združevali
prihodke iz virov na kmetiji in iz virov zunaj kmetije. Na teh kmetijah v povprečju
predstavljajo prihodki, ki izvirajo s kmetije več kot 44 % celotnega letnega prihodka na
kmetiji. Opisane značilnosti potrjujejo naše spoznanja in ugotovitev A. Barbič (1993, 265),
da »mladi, ki v kmetijstvu ostajajo, počnejo to vse manj iz emocionalnih in vse bolj iz
ekonomskih razlogov«.

122

Zadovoljstvo gospodarjev z višino prihodkov, ki izvirajo iz virov na kmetiji, ima sicer pozitiven vpliv in torej

spodbudno vpliva na potencialne naslednike, vendar je, kot smo ugotovili, ta rezultat analize manj zanesljiv.
Gospodarji namreč z višino prihodkov niso zadovoljni tudi, če so kmetije uvrstili v višje prihodkovni razrede.
123

Po oceni izpraševancev znaša letni prihodek, ki izhaja iz virov na kmetiji, do 12518,78 evrov oziroma 3 milijone

tolarjev.
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5.1.1.4 Razprava o vplivih dejavnikov posestne strukture

Po T. Hennessey (2004) je velikost kmetije pomembnejši dejavnik za ugotavljanje
vplivov na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji kot dohodek na kmetiji. Dohodek
na kmetiji je namreč izraz trenutne ter ne prihodnje tehnične in gospodarske zmožnosti
kmetije. Velikost kmetije so v empirične modele nasledstva vključili vsi avtorji, ki so
raziskovali povezanost socialnogeografske strukture kmetij z nasleditvijo na njih – tudi
Wilstacke (1987, 1990), ki ga v predstavitev raziskav nismo vključili –, kar kaže na pomen
tega dejavnika za stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah ter obdržanje kmetij. Po
Glaubnu in drugih (2003) naj bi bila v Nemčiji velikost kmetije v devetdesetih letih 20.
stoletja celo glavni dejavnik pri odločitvah o prenehanju kmetovanja. Avtorji raziskav so
velikost kmetije izrazili na različne načine: z dejavniki posestne strukture kmetije – s
skupno površino kmetije, površino kmetijskih zemljišč v lasti, površino kmetijskih zemljišč
v uporabi –, z dejavniki ekonomske strukture kmetije – s številom živine, z dohodkom na
kmetiji in dohodkom na kmetiji od kmetovanja –, in z obsegom opravljenega dela na
kmetiji kot dejavnikom demogeografske strukture. V raziskavi smo velikost kmetije izrazili
z različnimi kazalci posestne strukture, pri čemer se je izkazalo, da na stanja in odločitve
glede nasleditve na kmetiji najpomembneje vpliva, če je izražena kot površina
kmetijskih zemljišč v uporabi. 124 Dejavnik smo opredelili tudi s številom živine, saj se

je izkazalo, da je glede na to, da so ciljna skupina proučevanja, živinorejske kmetije tesno
povezane s površino kmetijskih zemljišč v uporabi.125

124

Rezultati empirične analize so pokazali, da skupna površina kmetije in površina kmetijskih zemljišč v lasti nista

relevantna kazalca velikosti kmetije, saj lastništvo zemljišč ne izraža njihove dejanske rabe.
125

Velikost kmetije bi sicer lahko izrazili tudi s prihodkom na kmetiji, vendar pa je povezanost tega dejavnika s

številom živine in kmetijskimi zemljišči v uporabi nižja, saj je prihodek iz živinoreje le del skupnega prihodka na
kmetiji. Prihodek na kmetiji smo zato interpretirali kot samostojni dejavnik, ki vpliva na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetiji, enako pa tudi obseg delovne sile, saj obseg opravljenega dela na kmetiji ni vezan le na
živinorejo kot glavno proizvodno usmeritev na kmetiji, ampak tudi na druge dejavnosti na kmetiji (gozdarstvo,
dopolnilne dejavnosti) in na zmogljivosti delovne sile (pri osebah, ki presegajo 65 let, je število opravljenih ur dela
korigirano s koeficientom 0,5).
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Kljub temu, s katerim kazalcem smo velikost kmetije izrazili, se je pokazalo, da ima ta
dejavnik pozitiven vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, kar je z izjemo
raziskav, ki so jih opravili Kimhi in Nachlieli (2001), Tietje (2003) ter Glauben in drugi
(2003)126, skladno z ugotovitvami večine drugih avtorjev, tudi Juvančiča (2002, 2006). Pri
tem jih kot utemeljitev tudi večina navaja dognanja R. Gasson in drugih (1988), da je eden
od glavnih vzrokov, da gospodarjevi otroci ne prevzamejo kmetij, v tem, da so premajhne.
Do enakih spoznanj je prišla tudi R. Fennell (1981). Po Hriberniku (1996, 16) »kmetijski
proizvodni obrati z nekaj hektari kmetijskih zemljišč ne morejo zagotoviti primerljivega
dohodka aktivnim in vzdrževanim članom kmečkega gospodinjstva (še zlasti, če so te
kmetije v območjih s težjimi pogoji za kmetovanje, op. av.), s tem pa ne tudi take ravni
socialne varnosti, ki bi vzpodbujala mlade ljudi k ohranjanju kmetijskih gospodarstev kot
proizvodnih in posestnih enot. Če so kmetije premajhne, si potencialni nasledniki in drugi
člani gospodarjevega gospodinjstva ter morebitnih drugih gospodinjstev na kmetiji
poiščejo zaposlitve zunaj kmetije«. Ugotovitve potrjujejo tudi rezultati raziskave: skoraj tri
četrtine proučenih kmetij, katerih naslednik, gospodar in njegov partner so zaposleni zunaj
njih, na kmetijah pa do nasleditve ne bo prišlo ali pa prevzemniki ne bodo nadaljevali s
kmetovanjem, ima manj kot 5 hektarjev KZU oziroma manj kot 5 GVŽ, na skoraj 65 %
kmetij pa je intenzivnost živinoreje glede na potencial kmetije nižji od povprečja kmetij, na
katerih do nasleditve oziroma do nadaljnjega kmetovanja na njih ne bo prišlo. Kmetije,
katerih naslednik, gospodar in gospodarjev partner niso zaposleni zunaj kmetije,
nasledniki pa bodo kmetije prevzeli in tudi nadaljevali s kmetovanjem, so v povprečju
trikrat večje, intenzivnost živinoreje glede na potencial kmetije pa je višja od povprečja
kmetij, na katerih bo prišlo do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja.

126

Pri prvih dveh raziskavah je kot kazalnik velikosti kmetije v analizo vključena površina kmetijskih zemljišč v lasti

(ne pa tudi v uporabi), pri tretji pa so vpliv velikosti ugotavljali na podlagi kazalnika, ki so ga izrazili kot delež kmetij na
določenem območju, ki imajo v lasti več kot polovico kmetijskih zemljišč v uporabi. Tietje (2003) vključuje kot kazalnik
velikosti kmetije v isti model tudi število živine na kmetiji, pri čemer ugotavlja, da je v tem primeru vpliv velikosti
kmetije na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji pozitiven. V naši raziskavi vpliv na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetiji ni negativen, tudi če je v empirično analizo vključena pojasnjevalna spremenljivka, ki izraža
površino kmetijskih zemljišč v lasti.
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Rezultati analize kažejo, da je za stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji bolj kot
velikost kmetije, izražena v količinskih merah, pomembnejša gospodarjeva percepcija o
tem, koliko je velika kmetija, česar do sedaj raziskovalci še niso analizirali. Na skoraj 80

% kmetij, ki jih gospodarji dojemajo kot velike, bo do nasleditve prišlo, njihovi prevzemniki
pa se bodo še naprej ukvarjali s kmetovanjem, čeprav so med temi kmetijami tudi
nekatere manjše – glede na površino kmetijskih zemljišč v uporabi in število živine jih je
okoli 5 % celo manjših od povprečja, ki je značilno za kmetije, na katerih do nasleditve ne
bo prišlo oziroma se na njih po prevzemu ne bodo ukvarjali s kmetovanjem. Ker ima torej
percepcija velik sugestivni pomen, bi bilo v nadaljnjih raziskavah o vplivih na verjetnost
nasledstva na kmetijah smiselno proučiti tudi vpliv psiholoških dejavnikov in vključiti
kvalitativne metode raziskovanja.
Zanimivo je tudi, kako Kimhi in Nachlieli (2001) pojasnjujeta negativen vpliv na nasleditev,
ki sta ga ugotovila za velikost kmetij, in sicer naj bi na kmetijah z veliko površino
kmetijskih zemljišč v lasti v preteklosti manj vlagali v posodobitev, zato naj bi bila na teh
kmetijah potreba po delovni sili manjša, nižji pa naj bi bili zaradi tega tudi dohodki od
kmetovanja. Vse to naj bi vplivalo na manjšo potrebo po nasledniku in tudi manjšo
motivacijo za potencialne naslednike, da takšne kmetije prevzamejo. Kot drugo pojasnilo
navajata, da naj bi imele velike kmetije višjo prodajno ceno na trgu nepremičnin, zato naj
bi gospodarji namesto predaje kmetije razmišljali o njeni prodaji, da bi tako enakovredno
razdelili premoženje med dediče. Poleg prodaje naj bi po Glaubnu in drugih (2003) dajali
na velikih kmetijah, zlasti na območjih, kjer so možnosti za zaposlitev zunaj kmetije
manjše, kmetijska zemljišča tudi v najem, to pa naj bi zaradi zagotovitve dohodkov od
najema na teh kmetijah vplivalo na opuščanje lastne kmetijske proizvodnje. Ugotovitve
smo preverili in podrobnejša analiza proučenih kmetij, ki dajejo kmetijska zemljišča v
najem, je pokazala, da imajo kmetije, na katerih do nasleditve ne bo prišlo oziroma po
prevzemu nasledniki na njih ne bodo nadaljevali s kmetovanjem, v povprečju v lasti več
kmetijskih zemljišč kot kmetije, ki jih bodo prevzeli nasledniki, ki bodo na njih tudi
nadaljevali s kmetovanjem. Vendar pa je delež proučenih kmetij, ki dajejo kmetijska
zemljišča v najem, le okoli 5-odstoten, zato ugotovitev ne moremo posploševati, kar
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potrjuje tudi podatek, da je povezanost med površino kmetijskih zemljišč v lasti ter
stanjem in odločitvami glede nasleditve na kmetiji pozitiven.
Povezanost med najemom kmetijskih zemljišč in stanjem ter odločitvami glede
nasleditve na kmetiji smo proučili tudi kot samostojni dejavnik. Pri tem smo izhajali iz dveh
domnev – prva je povezana z najemanjem kmetijskih zemljišč, druga pa z njihovim
dajanjem v najem, v obeh primerih pa ima ta dejavnik posreden vpliv na stanja in
odločitve glede nasleditve na kmetiji, in sicer pozitiven vpliv najemanja kmetijskih zemljišč
je povezan s povečanjem površin za kmetijsko proizvodnjo, s tem pa s povečanjem
dohodkov na kmetiji, za kar smo predvidevali, da vpliva stimulativno na odločitve glede
nasleditve na kmetiji127, dajanje kmetijskih zemljišč v najem pa pomeni zmanjševanje
kmetijskih zemljišč v uporabi, s tem pa tudi manjšo kmetijsko proizvodnjo, za kar smo
predvideli, da nima stimulativnega vpliva na odločitve glede nasleditve na kmetiji, zato je
vpliv negativen. Obe domnevi smo z empirično analizo potrdili. Potrditev prve je skladna z
ugotovitvami Kimhija in Bollmana (1999), da se s povečevanjem površin najetih kmetijskih
zemljišč zmanjša verjetnost prenehanja kmetovanja na kmetijah, potrditev druge domneve
pa z rezultati raziskav Glaubna in drugih (2002) ter Tietja (2003). Vendar pa je
povezanost stanj in odločitev glede nasleditve na kmetiji z najemanjem kmetijskih zemljišč
precej izrazitejša kakor povezanost s površino kmetijskih zemljišč, ki so dana v najem.
Eden od vzrokov za to je, da so površine kmetijskih zemljišč, ki jih dajejo v najem, v
povprečju manjše kot površine najetih kmetijskih zemljišč. To potrjuje spoznanja
Hribernika (1995a, 40, 41), da je »v Sloveniji v močno obarvanem tradicionalizmu
prebivalstva in njegovem odnosu do zemlje, kakor tudi v elementarnem spoznanju, da si
je v kriznih časih vendarle mogoče zagotavljati temeljno eksistenco prav s kmetovanjem,
posedovanje zemlje temeljno zagotovilo minimalne socialne varnosti«. Po M. Lukačič
(1994) kmetje zato raje pustijo, da zajame kmetijska zemljišča prelog, kot pa da bi jih za
nekaj časa dajali v najem. Med najemom naj bi bile njihove lastniške pravice do teh
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Dejavnik sicer kaže razvojno usmeritev in inovativnosti gospodarja, vendar smo ga zaradi povezanosti z velikostjo

kmetije uvrstili med dejavnike posestne strukture kmetije.
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kmetijskih zemljišč omejene. Hkrati pa se bojijo, da bi najemniki, zaradi želje po čim
večjem izkoristku, zemljišča pretirano (intenzivno) izkoriščali.
Pri dejavniku, ki smo ga opredelili kot spremembe velikosti kmetije (površin kmetijskih
zemljišč v uporabi in števila živine) v zadnjih desetih letih in predvidene spremembe v
prihodnje, ima zmanjševanje velikosti kmetije negativen, povečevanje pa pozitiven vpliv
na stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji. Pri tem pa se odpira pomembna dilema,
in sicer ali je spreminjanje velikosti kmetije vzrok za stanje in odločitve glede nasleditve na
kmetiji oziroma ali je posledica tega. Potter in Lobley (1992) interpretirata rabo kmetijskih
zemljišč kot posledico stanj in odločitev glede nasleditve na kmetiji. Avtorja izhajata iz
domneve, da prisotnost ali odsotnost naslednika vpliva na obnašanja in odločitve
gospodarjev, ter ugotavljata, da gospodarji na kmetijah z nasledniki rabo na kmetijskih
zemljiščih intenzivirajo, na kmetijah brez naslednikov pa postopoma obdelujejo vedno
manjše površine kmetijskih zemljišč, neobdelane površine pa prepuščajo zaraščanju.
Na podlagi tega je problematično tudi ločevanje med vzrokom in posledico za dejavnik, ki
smo ga opredelili kot površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki niso v uporabi za
kmetijsko proizvodnjo. Rezultati analize so pokazali, da je njegov vpliv na stanje in

odločitve glede nasleditve na kmetiji v skladu z domnevo negativen. S povečevanjem
deleža neaktivnih kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki bi jih sicer lahko uporabljali, se torej
določeni ali predvideni nasledniki redkeje odločajo za prevzem kmetij in za nadaljnje
kmetovanje, tudi potencialni nasledniki, ki sicer še niso določeni ali predvideni, pa očitno
za to nimajo interesa. Če torej delež površin kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki niso v
uporabi za kmetijsko proizvodnjo, interpretiramo kot vzrok za stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetijah, lahko negativno povezanost razložimo tako, da se potencialni
nasledniki zavedajo, da je v hribovitih območjih ponovno aktiviranje kmetijskih zemljišč
povezano z napornim delom in velikimi stroški, vlaganja pa se zaradi manj ugodnih
naravnih razmer za kmetovanje obrestujejo kasneje kot v drugih, za kmetijstvo ugodnejših
območjih. Če delež površin kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki niso v uporabi za
kmetijsko proizvodnjo, interpretiramo kot posledico stanj in odločitev glede nasleditve na
hribovskih kmetijah, lahko potrdimo Hribernikovo (1994a) ugotovitev, da ima proces
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zapuščanja kmetijstva številne negativne posledice, kar je opazno tudi pri spreminjanju
zunanje podobe podeželskega prostora. Ta proces je značilen predvsem za hribovska
območja, na katerih naj bi se kmetijska zemljišča hitro zaraščala.
Posledice stanj in odločitev glede nasleditve na kmetijah pa se po Potterju in Lobleyju
(1992) ne kažejo le v rabi kmetijskih zemljišč, ampak naj bi stanje in pričakovanja glede
nasleditve na kmetiji dolgoročno pomembno določala tudi razvojno smer kmetije (s tem pa
tudi njeno socialnogeografsko strukturo, op. av.) (Potter in Lobely 1996b). Avtorja v
razpravah iz leta 1992, 1996a in 1996b govorita o učinkovanju treh dejavnikov: nasledstva
(angl. succession effect), naslednika (angl. successor effect) in upokojitve (angl.

retirement effect). O prvih dveh govorita, če je na kmetiji naslednik določen ali predviden,
o tretjem pa, če naslednik ni določen in tudi nihče za to ni predviden.
Vpliv nasledstva naj bi se kazal v tem, da pričakovanje, da bo do nasleditve prišlo,
motivira gospodarje, da sistematično vlagajo v razvoj kmetije – povečajo npr. površino
kmetijskih zemljišč v uporabi, povečajo proizvodnjo ali celo spremenijo proizvodno
usmeritev, odločajo se za večje, bolj tvegane investicije na kmetiji, ki naj bi dolgoročno
prispevale k povečanju dohodkov itd. Vpliv nasledstva je največji na kmetijah, na katerih
je to skrbno načrtovano in se ponavadi začne ob rojstvu gospodarjevega prvega otroka,
okrepi pa se, ko se naslednik tudi sam odloči, da bo kmetijo prevzel.
Ko določeni oziroma predvideni nasledniki prevzamejo del upravljanja na kmetiji ali
celotno vodenje kmetije, govorimo o vplivu naslednika oziroma o vplivu nove krvi (angl.

new blood effect). Za mlade prevzemnike je namreč značilno, da so v začetku svoje
poklicne poti zelo inovativni, zato so po Blancu in Perrier-Cornetu (1993) gibalo
posodabljanja kmetijskih struktur. Vpliv je lahko postopen ali nenaden, odvisno od
procesa nasledstva in od njegove učinkovitosti – nekateri gospodarji prevzemnike počasi
uvajajo v novo vlogo in jim postopoma zaupajo vse več odgovornosti, drugi jim prepuščajo
le malo odločitev in odlašajo s predajo kmetije vse do smrti. V prvem primeru se kaže na
kmetiji velika progresivna razvojna dinamika, v drugem primeru pa se po tem, ko
naslednik prevzame kmetijo, na njej pogosto naenkrat zgodijo številne velike spremembe
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(spremembe posestne, proizvodne, tehnične strukture, tudi spremembe razvojne
naravnanosti), saj želi prevzemnik čim prej uveljaviti dolgo zatrte načrte, vendar pa je
zaradi pomanjkanja izkušenj z vodenjem kmetije in investicij v preteklosti celotna struktura
kmetije še nekaj časa nestabilna, še zlasti če so te kmetije majhne in ekonomsko šibke.
Vpliv upokojitve je povezan z gospodarjevo upokojitvijo. Na kmetijah brez naslednikov se
namreč v večini primerov po upokojitvi postopoma zmanjša število delovnih ur, zmanjša
se površina kmetijskih zemljišč v uporabi in obseg kmetijske proizvodnje, vse manj pa
vzdržujejo tudi stroje in strojno opremo ter objekte, ki pogosto ostajajo prazni. Weiss
(1999a) ter Stiglbauer in Weiss (2000) po Grilichesu in Regevu (1995) navajajo, da je
pojav značilen za t. i. pogubljena podjetja (angl. doomed firms), pri katerih se na ta način
kaže zavedanje o približujočem se koncu (angl. shadow of death effect). Rezultati
empirične analize potrjujejo, da je ta vpliv značilen tudi za proučene kmetije, na katerih do
nasleditve ne bo prišlo, oziroma kmetije, na katerih po prevzemu nasledniki ne bodo
nadaljevali s kmetovanjem. Zlasti pri prvi skupini kmetij so te razlike še očitnejše: na
kmetijah, na katerih so gospodarji stari 65 let in več, je v povprečju dana v najem oziroma
neobdelana ali pa se zarašča, torej ni v uporabi, več kot polovica kmetijskih zemljišč v
lasti oziroma skoraj dvakrat toliko, kot jih imajo v povprečju v uporabi. Na kmetijah, na
katerih do nasleditve prav tako ne bo prišlo, gospodarji na njih pa so mlajši od 65 let, je
takšnih kmetijskih zemljišč v lasti le četrtina, pa tudi delež kmetijskih zemljišč v uporabi je
na teh kmetijah večji o deleža kmetijskih zemljišč, ki jih ne uporabljajo za kmetijsko
proizvodnjo. Razlike so tudi v velikosti teh kmetij ne glede na to, kako jo izrazimo: kmetije,
na katerih so gospodarji presegli upokojitveno starost, so več kot polovico manjše od
tistih, na katerih gospodarji še sodijo med aktivne osebe – skoraj 80 % jih ima manj
kmetijskih zemljišč v uporabi in skoraj 86 % jih ima manj živine, kot znaša povprečje za
vse kmetije, na katerih do nasleditve ne bo prišlo.128
Čeprav sta tudi Potter in Lobely (1992) statistično potrdila, da upokojitev gospodarja pa
tudi pričakovanje nasleditve in prisotnost naslednika na kmetiji vplivajo na njeno strukturo,
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Iz analize so bile izločene kmetije, na katerih po prevzemu nasledniki ne bodo nadaljevali s kmetovanjem.
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sta v raziskavi večkrat izpostavita, da ločitev med vzrokom in posledico ni jasna. Do
enakih dilem glede vzročno-posledičnih odnosov so prišli tudi Stiglbauer in Weiss (2000),
Kimhi in Nachlieli (2001) ter Glauben in drugi (2004), ki so za razliko od Potterja in
Lobelyja (1992) analizirali obraten odnos. Kot rešitev za razumevanje vzrokov in posledic
so avtorji predlagali širši časovni okvir opazovanja, raziskovanje pa bi moralo biti po
njihovem mnenju osredotočeno na spoznavanje življenjska cikla vsake kmetije posebej
(angl. farm family life cycel). Ker bi imela takšna raziskava povsem drugačne cilje,
zahtevala pa bi tudi drugačne metode in tehnike raziskovanja, bi, če bi poskušali za vsak
proučeni dejavnik socialnogeografske strukture preveriti, ali je bila njegova opredelitev kot
vzrok za stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji upravičena, daleč presegli okvir
svoje raziskave. Zato smo sledili večini raziskav, ki se ukvarjajo s proučevanjem
verjetnosti nasledstva, ter stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah opredelili kot
posledico vplivov različnih dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij.
5.1.1.5 Razprava o vplivih dejavnikov razvojno-inovativne strukture

Po Kovačiču (1995) bodo vedno bolj zaostreni pogoji gospodarjenja v kmetijstvu zahtevali
nenehno uvajanje inovacij in prilagajanje proizvodne strukture tržnim zahtevam, posebno
na kmetijah, ki se bodo razvijale v profesionalno smer. V takšnem okolju bodo dosegla
pozitiven razvoj tista kmetijska gospodarstva, na katerih bodo gospodarji dovolj
samozavestni, kreativni, fleksibilni, samoiniciativni oziroma bodo sledili inovacijskim
procesom na ekonomskem, tehnološkem, pravnem, političnem, organizacijskem,
informacijskem, okoljevarstvenem, sociološkem in tudi kulturnem področju, saj je vloga
kmeta med številnimi poklici ena izmed najkompleksnejših. Po Hriberniku (1996, 26)
»imajo slovenski kmetje, med katerimi znajo mnogi komaj dobro pisati in brati ter v
glavnem posedujejo medgeneracijsko posredovana tradicionalna znanja, velike težave pri
neizogibnem procesu uvajanja inovacij na kmetije. V tem pogledu so primerjalne
prednosti kmetov iz razvitejših evropskih držav še toliko izrazitejše. Izkušnje iz teh držav
kažejo, da se uspešno razvijajo predvsem tiste kmetije, katerih gospodarji se zavedajo
nujnosti stalnega pridobivanja novih, najrazličnejših znanj in informacij, sodelujejo z
izobraževalnimi, s pospeševalnimi in z raziskovalnimi institucijami, z regionalnimi in
288

lokalnimi oblastmi, s kmetovalci in z drugimi prebivalci na ožjem in širšem gravitacijskem
območju ter se hitro prilagajajo tržnim zahtevam in zakonitostim«.
Na podlagi teh ugotovitev smo domnevali, da dejavniki, ki izražajo razvojno-inovativnost
kmetije, vplivajo vzpodbudno na stanja glede nasleditve na kmetiji in odločitve
potencialnih naslednikov o tem. Razvojna-inovativnost kmetije se kaže že v izobrazbeni
strukturi gospodarjev in določenih ali predvidenih naslednikov, tržnosti živinorejske
proizvodnje, vitalnosti gozdnega potenciala, uvajanju dopolnilnih dejavnosti, najemanju
kmetijskih zemljišč, obsegu opravljenega dela itd., zato smo pri določanju razvojno-inovativne strukture kmetije opredelili kompleksne dejavnike, ki izražajo predvsem
subjektivna mnenja gospodarjev. Rezultati empirične analize so pokazali, da ima mnenje
gospodarja o finančni sposobnosti kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj pozitiven

vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji, kar se ujema z ugotovitvami
Glaubna in drugih (2004), ki so ta dejavnik prav tako vključili v raziskavo. Podrobnejša
analiza rezultatov naše raziskave kaže, da je velikost kmetij in obseg opravljenega dela
na kmetijah, katerih gospodarji menijo, da so kmetije finančno sposobne za vlaganje v
nadaljnji razvoj, precej višji od povprečja, ki je značilen za kmetije, na katerih bo do
nasleditve prišlo in bodo prevzemniki tudi nadaljevali s kmetovanjem. Nekaj manj kot
četrtina jih sodi v četrti, okoli 60 % pa v peti, šesti ali sedmi prihodkovni razred, ki so
določeni glede na prihodke, ki izvirajo iz virov na kmetiji, oziroma več kot 90 % kmetij, ki
sodijo v četrti ali peti prihodkovni razred, in vse, ki sodijo v sedmega, so po mnenju
gospodarjev finančno sposobne za vlaganja v nadaljnji razvoj. Nasprotno imajo finančne
bremenitve in dolgovi najetih kreditov negativen vpliv na stanja in odločitve glede

nasleditve na kmetijah, kar ugotavljajo tudi Glauben in drugi (2002), Väre (2003) ter Väre
in drugi (2006).
Ker je po Nagliču (1997) ekološko kmetovanje izrazito inovativna oblika kmetijske
proizvodnje, ki je primerna zlasti za območja s težjimi pogoji za kmetovanje, smo sklepali,
da ima ta dejavnost na kmetiji vzpodbuden vpliv na stanja in odločitve glede nasleditve na
kmetiji, kar se je s podrobnejšo analizo tudi potrdilo – na večini kmetij, na katerih se
ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem ali pa se bodo z njim ukvarjali v prihodnje, bo namreč
prišlo do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja. Po Priporočilih za ekološko kmetovanje v
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Sloveniji (1997, 5) »obstajajo realne možnosti razvoja naravi prijaznejših oblik
kmetovanja, ki bodo skupaj z dopolnilnimi dejavnostmi zagotavljale primeren dohodek
prebivalcem na podeželju (tržna niša)«. Tako ekološko kmetovanje postaja in ostaja eden
od sestavnih delov ohranjanja in razvoja vsega prostora, naravne in kulturne dediščine,
zlasti v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami.
5.1.2 RAZPRAVA O VPLIVIH DEJAVNIKOV SOCIALNOGEOGRAFSKE STRUKTURE
HRIBOVSKIH KMETIJ NA ČASOVNO OPREDELITEV PRENOSA KMETIJ NA
NASLEDNIKE

Ugotovitev, da so kmetije, na katerih sta zunaj kmetij zaposlena gospodar in/ali
partner, predane naslednikom prej kot kmetije, na katerih gospodar in/ali partner nista

zaposlena zunaj njih, se ujema s Kimhijevimi (1994) rezultati empirične analize, vendar pa
se naša in njegova interpretacija rezultatov le delno ujemata. Kimhi sklepa, da je to
posledica višjih skupnih dohodkov na kmetijah, katerih gospodar in partner sta zaposlena
zunaj njih, kar naj bi vzpodbudilo gospodarje, da predajo kmetije naslednikom čim prej, to
pa za proučevane hribovske kmetije ne drži. Kot namreč kažejo rezultati empirične
analize, predajo gospodarji večje kmetije naslednikom kasneje. Mogoč vzrok za hitrejšo
predajo kmetij, katerih gospodar in partner sta zaposlena zunaj kmetije, navaja Kimhi tudi,
da na kmetijah zaradi zaposlitve zunaj njih ne izkoriščajo vseh njihovih potencialov, kar
naslednike vzpodbudi k zgodnejšemu prevzemu kmetij. Po mnenju avtorja se ti nasledniki
po prevzemu ne zaposlujejo zunaj kmetij. Ta razlaga je za proučene hribovske kmetije
bolj smiselna. Kot smo že razglabljali v razpravi o vplivu tega dejavnika na stanja in
odločitve glede nasleditve na kmetiji, predstavlja za osebe, ki živijo na kmetiji, zlasti
gospodarja in njegovega partnerja, zaposlitev zunaj kmetije fizične in psihične
obremenitve. Hribovske kmetije so običajno premajhne, da bi dosegale paritetni
dohodek129, zato je zaposlitev zunaj kmetije nujna za zagotavljanje ekonomske in socialne
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V Strategiji razvoja slovenskega kmetijstva (1992) je paritetni dohodek opredeljen kot izravnalni, enakovreden

dohodek, katerega raven je določena v skladu s stopnjo doseženega razvoja in širšim nacionalnim interesom. Po
Rednaku in drugih (1994) zagotavlja enako neto plačo za polno zaposlitev kot v povprečju gospodarstva, enako
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varnosti. Zaradi konkurence na trgu dela, zlasti v sekundarnem sektorju, v katerem glede
na raven dosežene splošne izobrazbe, sklepamo, da so navadno zaposleni gospodarji in
njihovi parterji, se pogosto dogaja, da se zaradi strahu pred izgubo zaposlitve delavci
podrejajo zahtevam delodajalcev, ki so zaradi tržnega gospodarstva zelo visoke (npr.
nadurno delo, nočne izmene). Delo zunaj kmetije tako zahteva vedno več časa in
energije, zaposleni pa utegnejo sproti opravljati le tista dela na kmetiji, ki so nujna, druga
pa pogosto zaostajajo za zastavljenimi načrti. Sklepamo, da v takih primerih gospodarji
prenašajo vedno več zadolžitev na kmetiji na določene ali predvidene naslednike in jim
sčasoma kmetije tudi v celoti predajo.
Ker so kmetije, katerih gospodar in/ali njegov partner sta zaposlena zunaj njih, manjše od
kmetij, katerih gospodar in/ali njegov partner nista zaposlena zunaj njih, lahko sklepamo,
da je vpliv tega dejavnika na časovno opredelitev prenosa kmetij na naslednike le
posreden, prek njega se namreč kaže vpliv velikosti kmetije oziroma vpliv ekonomske
moči kmetije – glede na vire, ki iz nje izhajajo. To pomeni, da predajo gospodarji manjše

kmetije naslednikom prej kakor velike, kar potrjujejo rezultati naše raziskave in kar je v
nasprotju z ugotovitvami drugih avtorjev – Kimhija (1994), Glaubna in drugih (2002, 2004).
Glauben in drugi (2004) za velike in finančno sposobne nemške kmetije ugotavljajo, da jih
želijo določeni ali predvideni nasledniki čim prej prevzeti ter s svojim znanjem in z idejami
oplemenititi kapital na njih ter izboljšati svoj življenjski standard. Na podlagi istih
argumentov želijo gospodarji kmetije predati mladim naslednikom. Če s predajo
zavlačujejo, se namreč lahko zgodi, da se pri naslednikih zmanjša interes za prevzem,
sami pa postajajo vse manj kreativni in nedovzetni za tržne novosti itd., zato se začne rast
in finančna trdnost kmetije postopoma zmanjševati, kar lahko še dodatno vzpodbudi
potencialne naslednike, da se za prevzem kmetij ne odločijo. Po Hriberniku (1995b, 210)
je »ponovna vrnitev na kmetijo, potem ko si je 'pregnani' potomec že uredil lastno življenje
drugod, vsekakor manj pogosta«.

raven socialnih pravic in pravic iz dela, kot jih imajo delavci, ter enako nadomestilo za vložen kapital, kot ga v
povprečju dosegajo v gospodarstvu. Po vsebini primerjajo tako opredeljen paritetni dohodek z neto dodano
vrednostjo.
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Čeprav bi bilo treba za podrobnejše poznavanje te problematike v slovenskem okolju
izvesti intervjuje, menimo, da predstavljajo kmetije mnogim slovenskim gospodarjem še
vedno način in smisel življenja – življenjski projekt – in (še) ne kapital, ki ga je treba
nenehno oplajati, pri čemer je eden od zelo učinkovitih načinov za to prenos kmetij na
mlade gospodarje. Na velikih kmetijah lahko zaradi kapitalne sposobnosti sicer v kratkem
času povečajo prihodke, ki izvirajo s kmetije, vendar pa ni nujno, da te naložbe prinašajo
dolgoročne koristi. Kot kažejo rezultati empirične analize, po katerih dejavniki ekonomske
strukture pozitivno vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah, velikost
kmetij in naložbe na njih potencialne naslednike stimulirajo, da se odločajo, da bodo za
gospodarji kmetije prevzeli in na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem. Vendar pa, kot
ugotavljamo, gospodarji po tem, ko začnejo nasledniki usmerjati svojo energijo v delo na
kmetijah, s predajo kmetij zavlačujejo.
Čeprav smo pričakovali, da so gospodarji na manjših kmetijah na njih bolj čustveno
navezani in jih zato predajajo naslednikom kasneje, se je izkazalo ravno nasprotno – če
jih naslednikom predajo, storijo to prej kot na velikih kmetijah.130 To bi lahko pojasnili s
tem, da so manjše kmetije v tržnem gospodarstvu veliko ranljivejše, zato morajo biti, če se
želijo obdržati, dovolj prožne in prilagodljive. Poleg tega, da so mladi prevzemniki
razvojno naravnani, inovativni ter se v spreminjajočih tržnih razmerah učinkoviteje
prilagajajo tehnološkim spremembam in razmeram na trgu kot starejši gospodarji – to je
tudi pogoj za dvig produktivnosti dela in s tem konkurenčnosti kmetijstva (Program ...
2007) –, so deležni tudi vzpodbud in pomoči s strani države.131 Sklepamo pa tudi, da je to

130

Z anketiranjem bi bilo smiselno preveriti tudi, katere kmetije so vključene v ukrep zgodnjega upokojevanja. Z

rento, ki se izplača prenosnikom, se namreč izboljša tudi ekonomski položaj kmetij, ki so vključene v ta ukrep, za kar
sklepamo, da bi lahko vzpodbudno vplivalo predvsem na manjše kmetije, še zlasti ker je del rente, ki se izplača,
omejen z velikostjo prenesenih kmetijskih zemljišč.
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Mladi prevzemniki lahko npr. zaprosijo za nepovratna sredstva iz naslova pomoči mladim kmetom za prevzem

kmetije. Pomoč je namenjena za delno pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz naslova generacijskega lastniškega
prevzema kmetije s strani mladega kmeta na podlagi izročilne oziroma darilne pogodbe (vir 7). Vlogo lahko oddajo le
majhne in srednje velike kmetije, s čimer bi lahko pojasnili ugotovljene težnje teh kmetij glede časovne opredelitve
prenosa proučenih kmetij. Vendar pa zgodnje upokojevanje kmetov ni množično – Slovenija si je zastavila cilj,
zapisan v Programu razvoja podeželja 2007–2013, da naj bi se do konca tega obdobja na podlagi ukrepa za zgodnje
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povezano tudi z zaposlitvijo gospodarjev in partnerjev zunaj kmetije – kot smo ugotovili,
so kmetije, katerih gospodarji in/ali partnerji so zaposleni zunaj njih, manjše.
Kot smo pričakovali, obstajajo glede časovne opredelitve prenosa kmetij razlike tudi med
mlajšimi in starejšimi gospodarji, kar kaže na razlike med njimi v odnosu do kmetij in

kmetovanja. Mlajši gospodarji bolje poznajo zakonitosti tržne ekonomije, zlasti
mehanizme za učinkovitejšo akumulacijo kapitala, kakor starejši, zato predajo kmetije
naslednikom prej kakor starejši gospodarji – po Kimhiju (1994) običajno preden začne
produktivnost kmetij upadati oziroma kmalu po tem (avtor takšne gospodarje opiše kot
altruiste). Podrobnejša analiza podatkov proučenih hribovskih kmetij kaže, da namerava
skoraj 95 % gospodarjev, ki so stari med 45 in 54 let, predati kmetije naslednikom, ki so
se že odločili, da jih bodo prevzeli in bodo na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem, do
svojega 65. leta.132
V zvezi s starostjo gospodarjev in časovno opredelitvijo prenosa kmetij naslednikom
govorijo Glauben in drugi (2002) tudi o pojavu, ki ga imenujejo časovna pot za prenose
kmetij (angl. time path for farm transfers). Po njihovem mnenju se s daljšanjem
načrtovanega časa predaje kmetije nasledniku dejanski čas prenosa kmetij na naslednike
podaljšuje, in sicer ugotavljajo, da gospodarji, ki načrtujejo, da bodo kmetije predali
naslednikom v petih letih, to tudi dejansko storijo, če pa načrtujejo, da jih bodo predali po
več kot petih letih, jih dejansko predajo kasneje, kot so načrtovali. Glede na ugotovitve
lahko sklepamo, da bo več kot 56 % gospodarjev proučenih hribovskih kmetij, ki so
navedli, da nameravajo kmetije predati naslednikom v petih letih, svoje namere tudi
uresničilo. Več kot 40 % med njimi jih je bilo starih od 50 do 60 let. Zaskrbljujoče pa je, da

upokojevanje predčasno upokojilo 210 kmetov (Program ... 2007). Zato sklepamo, da se prek velikosti kmetij kaže
tudi vpliv drugih dejavnikov na časovno opredelitev prenosa kmetij na naslednike.
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Za nekatere kmetije sklepamo, da je to povezano z namenom gospodarjev, da se vključijo v ukrep zgodnjega

upokojevanja. Glede na to, da se lahko v ta ukrep vključijo gospodarji, z dopolnjenim 57. letom starosti, in da se
renta izplačuje največ 10 let, ob upokojitvi gospodarja pa se zmanjša na znesek pokojnine (Program ... 2007), bi
lahko pojasnili, da namerava največ gospodarjev proučevane kmetije naslednikom predati med 55. in 59. letom
starosti.
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namerava tretjina gospodarjev, starejših od 60 let, naslednikom predati kmetije čez več
kot pet let – v povprečju čez 10,5 let.
Ugotovitev, da število otrok v gospodarjevi družini, zlasti število otrok moškega
spola, podaljša čas predaje kmetije nasledniku, podpirajo rezultati empiričnih raziskav

Kimhija (1994), Kimhija in Nachlielija (2001). Vzrok za naj bi bilo večje število potencialnih
naslednikov v družinah z več otroki, zlasti moškimi potomci, in gospodar si pri odločitvi za
naslednika običajno vzame več časa (Kimhi 1994, po Nerlovu in drugih 1987). Glede na
to, da se na kmetijah, na katerih so nasledniki že določeni oziroma predvideni in naj bi
kmetije zagotovo prevzeli ter na njih nadaljevali s kmetovanjem, čas predaje kmetij
podaljšuje s povečevanjem števila otrok, zlasti otrok moškega spola, lahko sklepamo, da
gre v teh primerih običajno za kmetije, na katerih so nasledniki le predvideni, takšnih
kmetij pa je 44 % oziroma skoraj četrtina vseh proučenih kmetij. To pa pomeni, da ni
izključeno, da zaradi zavlačevanja gospodarjev z natančno določitvijo naslednikov in
predaje kmetij na njih do nasleditve sploh ne bo prišlo.
Čeprav v model časovne opredelitve prenosa hribovskih kmetij niso bile vključene kmetije,
na katerih naslednikov še niso določili ali predvideli, vendar menijo, da bodo nasledniki
kmetije zagotovo prevzeli in na njih tudi nadaljevali s kmetovanjem, sklepamo, da so to
kmetije, na katerih gospodarji naslednika med otroki še niso izbrali, ker je potencialnih
naslednikov več. Najprimerneje bi bilo, če bi domnevo preverili z vprašanjem v anketi ali z
intervjuji, vendar nudijo tudi zbrani podatki dokaj zanesljive rezultate. Na skoraj 82 %
kmetij je v gospodarjevi družini vsaj en otrok, na skoraj 80 % več kot en otrok in na slabi
polovici več kot dva otroka. Med kmetijami z otroki je skoraj tri četrtine kmetij takšnih, na
katerih je vsaj polovica otrok moških potomcev, pri tretjini kmetij pa so moški potomci vsi
otroci v gospodarjevi družini. Če bodo gospodarji z določitvijo primernega naslednika in s
predajo kmetije odlašali, potem ni nujno, da bo na njih do nasleditve dejansko prišlo,
čeprav so gospodarji o nasleditvi prepričani.
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5.2

SKLADNOST
RAZMIŠLJANJI

REZULTATOV

EMPIRIČNE

GOSPODARJEV

O

ANALIZE

VPLIVIH

Z

MNENJI

IN

SOCIALNOGEOGRAFSKE

STRUKTURE HRIBOVSKIH KMETIJ NA NASLEDSTVO NA NJIH

Skladnost rezultatov empirične analize z mnenji in razmišljanji gospodarjev133 smo
nameravali ugotavljati tako, da bi gospodarje na podlagi osebnega anketiranja povprašali,
kateri dejavniki socialnogeografske strukture po njihovem mnenju vplivajo na stanja in
odločitve glede nasleditve in časovno opredelitev nasledstva na kmetijah. Gospodarji bi
morali oceniti, kako velik je po njihovem mnenju vpliv vsakega od teh dejavnikov. V ta
namen smo pripravili spisek vseh dejavnikov socialnogeografske strukture hribovskih
kmetij, za katere smo na podlagi empirične analize ugotovili, da vplivajo na nasledstvo na
kmetijah, in naloga gospodarjev bi bila, da vpliv vsakega dejavnika ocenijo z ocenami od
1 do 5, pri čemer pomeni najnižja ocena, da dejavnik na nasledstvo ne vpliva, najvišja pa,
da ima dejavnik zelo velik vpliv.
Če bi bilo kmetije mogoče izbrati po posameznih skupinah (skupine od A do D), v katere
so bile razvrščene na podlagi kriterijev za določanje izidov odvisne spremenljivke Yi (slika
3), bi jih izbrali iz vsake skupine enako število, gospodarji pa bil lahko ocenili, kako
vplivajo izbrani dejavniki socialnogeografske strukture kmetij na nasledstvo samo na
njihovih kmetijah – za vsako posamezno kmetijo bi namreč bilo znano, kakšno je stanje in
kakšne so odločitve glede nasleditve na njej. S tem bi dobili zelo natančen vpogled, kako
na posamezna stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah vplivajo izbrani dejavniki
ter bi lahko ugotovitve natančno primerjali z rezultati empirične analize. Ker pa je bilo
osnovno anketiranje, ki smo ga izvedli po pošti, anonimno, naslovnikov kmetij, ki so bile
razvrščene v posamezne skupine, nismo poznali. Kmetije smo zato izbrali naključno,
zaradi česar pa v izboru niso bile zastopane kmetije iz vseh štirih skupin in tudi število
kmetij, ki so bile izbrane, po skupinah ni bilo uravnoteženo. Gospodarje smo zato pri

133

Čeprav bi bilo smiselno vedeti tudi, kakšna so mnenja in kako o vplivih dejavnikov socialnogeografske strukture

hribovskih kmetij na nasledstvo na njih razmišljajo določeni ali predvideni nasledniki, teh podatkov zaradi
načrtovanega obsega raziskave nismo pridobili, ampak smo se osredotočili le na gospodarje.
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osebnem anketiranju nameravali prositi, naj ocenijo, kateri dejavniki in v kakšnem obsegu
vplivajo na nasledstvo na hribovskih kmetijah v Sloveniji v splošnem.
Ko smo na izbranih kmetijah pričeli z osebnim anketiranjem, se je izkazalo, da ta
raziskovalne tehnika ni ustrezna. Gospodarji namreč niso vedeli, kako bi ocenili vplive
posameznih dejavnikov – niso znali presoditi, kateri je pomembnejši in kateri manj
pomemben, običajno so vplive ocenjevali le z najnižjo ali najvišjo oceno, mnoge med njimi
pa sploh niso ocenili. Anketiranje je potekalo v napetem ozračju, izpraševanci niso bili
sproščeni, način komunikacije jim je bil tuj, prisiljen. Ker smo se zavedali, da bi lahko
zaradi izkrivljenih rezultatov prišli do napačnih sklepov, smo način dela spremenili –
gospodarjem smo pustili, da prosto izrazijo mnenja in razmišljanja o nasledstvu na svoji
kmetiji ali o nasledstvu na hribovskih kmetijah v splošnem, kar se je izkazalo za izredno
učinkovito. Vmesnih vprašanj jim nismo zastavljali, ampak smo jim s pritrdilnicami in
gestami le nakazovali, da z zanimanjem sledimo njihovim pripovedim, ki so bile predvsem
življenjske izpovedi.
S to tehniko raziskovanja (intervjujem) sicer nismo pridobili mnenj gospodarjev o vseh
dejavnikih, za katere se je na podlagi empirične analize izkazalo, da vplivajo na
nasledstvo na hribovskih kmetijah, vendar smo na podlagi tega prišli do spoznanj o tem,
kateri dejavniki so za gospodarje najpomembnejši, na kakšen način razmišljajo o
nasledstvu na kmetijah, predvsem pa kakšna so v zvezi z nasledstvom njihova občutja in
vedenja.
V nadaljevanju bomo predstavili mnenja in razmišljanja gospodarjev za vsako kmetijo
posebej. Vsaka je namreč edinstvena, z nekaterimi povsem svojstvenimi značilnostmi.
Navedeni so le tisti deli pripovedi gospodarjev, ki jasno izražajo njihova mnenje o vplivih
na stanja in odločitve glede nasleditev na hribovskih kmetijah. Poleg razmišljanj in mnenj,
pridobljenih na podlagi intervjujev, so v predstavitev vključeni tudi komentarji, ki so jih
nekateri gospodarji dopisali k odgovorom pri anketiranju. Med predstavljeni mnenji,
razmišljanji in komentarji o vplivih dejavnikov na nasledstvo na hribovskih kmetijah bomo
posebej opozorili le na tiste vplive, ki glede smeri niso skladni z rezultati empirične
analize.
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5.2.1 MNENJA IN RAZMIŠLJANJA GOSPODARJEV HRIBOVSKIH KMETIJ, NA
KATERIH DO NASLEDITVE IN NADALJNJEGA KMETOVANJA NE BO PRIŠLO

Primer 1:

Na kmetiji je za naslednika predviden sin, ki pa se še ni odločil, da bo kmetijo prevzel. Po
končanem visokošolskem izobraževanju se namerava zaposliti zunaj kmetije. Gospodar
sicer meni, da bo sin kmetijo prevzel, vendar dvomi, da bo na njej nadaljeval s
kmetovanjem.
Po mnenju gospodarja so najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na to, da bi na hribovskih
kmetijah prišlo do nasleditev in nadaljnjega kmetovanja, prihodki na kmetiji, pri tem pa
posebej izpostavlja pomen subvencij:
sledeče: povečati je treba subvencije /.../«

»/.../ [M]oje mnenje za ohranitev gorskih ali hribovskih kmetij je

Iz pripovedovanja je mogoče razbrati, da meni, da so

nižji prihodki na hribovskih kmetijah v Sloveniji, s tem pa tudi stanja in odločitve glede
nasleditve na njih, povezani zlasti z zaposlitvijo zunaj kmetije: po mnenju gospodarja se
namreč gospodar in njegov partner zaradi velikih obremenitev pri delu na hribovskih
kmetijah (analizirana kmetija je velika 30 hektarjev), ki so posledica neugodnih naravnih
danosti, težje zaposlita še zunaj kmetije (gospodar in njegova žena zunaj kmetije nista
(bila) zaposlena): »/../ [G]orsko-višinski kmet, ki živi na kmetiji z omejenimi dejavniki, ni nikoli mogel dosegati,
da bi lahko bil kljub vsem vlaganjem v kmetijsko gospodarstvo, v mehanizacijo, v infrastrukturo in [da bi lahko]
vzdrževal stroške, ki so veliki pri stari mehanizaciji in poslopjih še socialno zavarovan v nekem podjetju /../ Če hočeš
ohraniti kmetijo v hribih, se moraš vseskozi boriti proti zaraščanju in to vzame polovico delovnega časa /.../ [Delo] je
težko in ročno, z leti delovna moč upada, [vendar] pa ni od tega nobenih dohodkov /.../« Če

bi se po njegovem

gospodar in njegov partner zunaj kmetije lahko zaposlila, bi se povečali prihodki, to pa bi
torej neposredno vplivalo na stanja in odločitve glede nasleditve na teh kmetijah:

»/.../

[N]ižinske kmetije z isto površino /.../ oba zakonca sta lahko v službi, vsa dela z mehanizacijo opravi osnovnošolski
otrok /.../ [Imajo] dohodek iz delovnega razmerja in dohodek iz kmetije, delo je [samo] strojno, ni ročnega dela [na teh
kmetijah] /.../«

Čeprav naj bi bil po mnenju gospodarja vpliv zaposlitve zunaj hribovske kmetije
vzpodbuden, kar ni v skladu z rezultati empirične analize, pa naj bi imel ta dejavnik v
povezavi z naslednikovo izobrazbo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetiji
negativen vpliv. Mladi, predvsem izobraženi ljudje imajo po njegovem drugačne težnje in
želje v življenju kot njihovi starši, zato jim kmetovanje na hribovskih kmetijah, na katerih
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naj bi bile delovne obremenitve velike, ne pomeni delovnega oziroma življenjskega izziva:
»/.../ Zelo me skrbi za mojo kmetijo. Ko sem jo prevzel je bila čisto v propadlem stanju. 30 let garanja, da smo
postavili novo hišo, gospodarsko poslopje, ohranili ostalo kulturno dediščino. Nikoli dopusta, nikoli morja, dvomim, če
bodo mladi z izobrazbo danes hoteli ali zmogli tako živeti /.../«

Ker naj bi se torej izobraženi potencialni nasledniki zaposlili zunaj kmetije, kmetij ne
prevzamejo ali pa na njih ne nadaljujejo s kmetovanjem tudi zaradi omenjenih delovnih
obremenitev na hribovskih kmetijah, ki se z dvojno zaposlitvijo še povečajo.
Zanimivo je tudi gospodarjevo razmišljanje, da bi lahko na stanje in odločitve glede
nasleditve na hribovskih kmetijah vplivali tudi z vzpodbudnim oglaševanjem kmečkega
poklica na teh kmetijah: »/.../ Moje mnenje za ohranitev gorskih ali hribovskih kmetij je sledeče: /.../ stimulacija
– reklama v medijih /.../«

Primer 2:

Na kmetiji je za naslednika predviden sin, ki se je že odločil, da bo kmetijo prevzel, vendar
s kmetovanjem ne bo nadaljeval. Ima visokošolsko izobrazbo in je že zaposlen zunaj
kmetije.
Sklepamo lahko, da sta na odločitev naslednika vplivala njegova izobrazba in zaposlitev
zunaj kmetije. V anketnem vprašalniku je namreč gospodar k odgovoru, da naslednik ne

bo nadaljeval s kmetovanjem dopisal: »Kmetijo bo prevzel, vendar bo dal travnike v najem, ker ne more
živeti brez službe«.

Primer 3:

Na kmetiji je za naslednika predviden sin, ki se je že odločil, da bo kmetijo prevzel, vendar
s kmetovanjem ne bo nadaljeval.
Gospodar je dejstvo, da prevzemniki na hribovskih kmetijah s kmetovanjem ne
nadaljujejo, pripisal velikosti hribovskih kmetij (kmetija je velika 10 hektarjev) in z njo
povezani zaposlitvi zunaj kmetije, natančneje zaposlitvi pri zasebnikih: »/.../ Prevzemniki na
malih kmetijah so praviloma zaposleni. Tisti, ki so zaposleni v tovarnah imajo še nekako osem urni delavnik, pa tudi
zelo malo prostih sobot. Tisti, ki delajo pri privatnikih, na gradbiščih ali v obrti, ti delavci delajo 10–12 ur dnevno, tudi
več in vse sobote. Kako naj ta doma obdela še hribovsko kmetijo /.../« To

kaže, da je na majhnih kmetijah

zaposlitev zunaj njih eksistenčnega pomena, vendar pa sta s spremembo političnega in
298

gospodarskega sistema zaposlitvi veliko težje združljivi kot pred tem (pred upokojitvijo sta
bila zunaj kmetije zaposlena tudi gospodar in njegova partnerka, vendar v podjetju v
družbeni lasti). Kot enega od vzrokov za opuščanje kmetovanja, vidi gospodar tudi v
dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, kar ni v skladu z našimi ugotovitvami: »/.../ Potem je
tu še dopolnilna dejavnost na kmetiji. Kdor gre v to širi dejavnost toliko časa, da opusti kmetovanje in se ukvarja
samo še s tem /.../«

Dejstvo, da se mladi vedno manj odločajo za prevzem kmetij in

kmetovanje na njih, naj bi bila po gospodarjevih besedah tudi posledica marginalizacije
kmečkega dela in poklica v družbi, ki bi ga v raziskavi lahko uvrstili med zunanje

socialnogeografske dejavnike:

»/.../ V takem kapitalizmu, kot ga imamo mi, je kmetovo delo še manj

cenjeno kot v t. i. svinčenih časih. Samo takrat je bilo neprimerno bolje /.../«

Na podlagi gospodarjevih

razmišljanj ugotavljamo, da se kaže težnja, da do nasleditve in nadaljnjega kmetovanja ne
bo prišlo na tistih hribovskih kmetijah, katerih gospodarjem, zlasti pa njihovim
naslednikom, tržno gospodarstvo ne predstavlja izziva in priložnosti za povečanje kapitala
in življenjskega standarda.
Primera 4 in 5:

Na kmetijah naslednika še nista natančno določena in nihče še ni predviden za
naslednika. Gospodarja nista prepričana, ali bosta do takrat, ko bosta prenehala
gospodariti, naslednika, ki bi kmetiji prevzela in tudi nadaljevala s kmetovanjem, našla in
določila.
Gospodar prve kmetije na podlagi svojih izkušenj sklepa, da je naslednikova izobrazba
na kmetijah najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na stanja in odločitve glede nasleditve na
njih: »/.../ [K]metijo bi otrokom predal takoj, če bi jo kateri od njih želel, a zaenkrat ga še ni, ki bi mu to dišalo. Sin,
po izobrazbi inženir, živi z ženo, ki je zdravnica, v mestu, hčerka končuje univerzitetno šolanje in gre drugam, mlajši
študira gozdarstvo in mu tudi ne diši hlev. Tako ostaneva za delo jaz, ki sem invalidsko upokojen in žena. Takšna je
slika premnogih slovenskih kmetij. Mladi se izšolajo na račun staršev in kmetije, potem pa odidejo v mesta, od tam
pa se vračajo za vikende s praznimi malhami jih napolnijo in spet odidejo /.../«

Iz gospodarjevega pripovedovanja smo tudi razbrali, da ta odločitve potencialnih
naslednikov za študij in s tem posledično za neprevzem kmetij pripisuje šolskemu
sistemu, ki naj bi v ospredje postavljal druge prioritete in poklice, ne pa dela na kmetiji in
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kmečkega poklica: »/.../ Pa saj ni čudno, da mladi ali mlade ne gredo na kmetijo, če pa je v šoli vzgoja: šport,
računalnik in samo študij /.../ Po študiju pa itak malo kdo še želi opravljati fizična dela /.../«

Gospodar druge kmetije pripoveduje, da ima sina in hčer. Oba bosta imela visokošolsko
izobrazbo in bosta zaposlena zunaj kmetije. Gospodar stanje in odločitve potencialnih
naslednikov glede prevzema kmetije sicer posredno pripisuje njunima izobrazbama in
zaposlitvi zunaj kmetije, vendar se zaveda, da bi se za prevzem kmetije kljub temu
odločila, če bi bila višina prihodkov, ki izhajajo iz virov na kmetiji, višja. Glavni dejavnik,
s katerim bi se ta prihodek dvignil, s tem pa vzpodbudno vplival na odločitev naslednika,
da kmetijo prevzame in na njej nadaljuje s kmetovanjem, je po njegovem dopolnilna
dejavnost na kmetiji: »/.../ Treba bi bilo najti dodatno vrednost na kmetiji, kar pa je zelo težko. Turizem [na
kmetiji] bi lahko bil prihodnost /.../ Vendar je veliko turističnih kmetij in relativno malo gostov, pa še ti v glavnem tujci,
ki premalo vedo o Sloveniji – zato jih je malo /../«

Primera 6 in 7:

Na kmetijah naslednika še nista natančno določena in nihče še ni predviden za
naslednika. Gospodarja menita, da do takrat, ko bosta prenehala gospodariti, ne bosta
našla in določila naslednikov, ki bi kmetiji prevzela in tudi nadaljevala s kmetovanjem.
Na prvi kmetiji se je gospodar sam odločil, da ne bo izbral naslednika: »/.../ Ne želim nobenemu
od svojih otrok ali vnukov tako napornega in skromnega življenja. Samo veselje do narave in živali ne more odtehtati
vseh odrekanj in naporov, ki jih prinese življenje na taki hribovski kmetiji /.../«

Če bi imel gospodar možnost,

se nikoli več ne bi odločil, da bi kmetijo prevzel in na njej gospodaril. To kaže, da je
zadovoljstvo gospodarja s poklicem pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na stanja in

odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah.
Pri drugi kmetiji smo o vplivih na stanje in odločitve glede nasleditve sklepali na podlagi
komentarja, ki ga je gospodar dopisal k anketnemu odgovoru o stanju cestne povezave
do najbližjih urbanih središč in glavnih prometnih poti v dolini dopisal: »Naša kmetija je v zelo
slabem stanju, zaradi tega, ker nimamo ceste«. K

odgovoru o tem, ali meni, da bo našel naslednika,

ki bo kmetijo prevzel in tudi nadaljeval s kmetovanjem, pa: »Nobeden noče«. Gospodar je tudi
odgovoril, da je kmetija izolirana, odmaknjena od najbližjih urbanih središč in glavnih
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prometnih poti v dolini. Čeprav ne moremo trditi, da je stanje glede nasleditve na kmetiji
posledica lege kmetije, pa menimo, da lahko glede na to, da je gospodar posebej
komentiral odgovore na ti vprašanji sklepamo, da je ta dejavnik za nasleditev na tej
hribovski kmetiji najbrž pomemben.
Primera 8 in 9:

Na kmetijah je naslednik že natančno določen in se je tudi sam že odločil, da bo kmetijo
prevzel, po mnenju gospodarice pa bo na njej tudi nadaljeval s kmetovanjem. Vendar pa
je prvi naslednik star 32 let, drugi 38, oba sta samska in brez otrok.
Iz pripovedovanja gospodarice na prvi kmetiji smo lahko razbrali, da se zaveda, da je
obstoj njene kmetije, kljub nasleditvi na njej, v prihodnje ogrožen. Kot najpomembnejši
dejavnik, ki naj bi v prihodnje vplival na nasleditev in nadaljnje kmetovanje na kmetiji,
navaja partnersko zvezo naslednika134: »Sina bo treba oženiti, potem bo šlo kmetijstvo naprej«.
Gospodarica na drugi kmetiji vidi kot glavni vzrok za to, da se mladi ne odločajo za kmečki
poklic in življenje na kmetiji, v prenizki višini prihodkov, ki izvirajo s kmetije.
Pomemben vpliv pa ima po njenem tudi obseg delovnih moči, ki je na hribovskih
kmetijah zmanjšan. To naj bi zaradi velikih delovnih obremenitev na teh kmetijah vplivalo,
da se hribovski kmetje ne morejo zaposliti zunaj kmetij. Če bi se lahko, bi povišali
prihodke na njih, zaradi tega pa naj bi se mladi pogosteje odločali za življenje in delo na
kmetijah: »/.../ [K]ako si naj mladi še ustvarjajo družine na kmetijah in na njih vztrajajo, saj se [na kmetiji] zaradi
nizkih dohodkov težko preživi, v službo pa zaradi prevelikega dela ne morejo /.../« [P]omoči skoraj ni, zato se noben
noče omožit na kmetijo in to je resen kmečki problem. Veliko jih je že odšlo s kmetij, ostale so zapuščene in prazne
/.../« To potrjuje naše ugotovitve, da kmečki poklic in življenje, zlasti na hribovskih kmetijah,

v slovenski družbi nista dovolj cenjena.

134

Ta dejavnik omogoča vpogled v potencialno nasledstvo na kmetiji v prihodnji generaciji. Čeprav sodi med

socialnogeografske dejavnike na kmetiji, ga zaradi obsega vprašalnika v anketo nismo vključili , kar smo pojasnili v
poglavju Empirična analiza.
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Primer 10 (poseben primer):

Na kmetiji je bil naslednik že določen, na njega je bila prepisana že polovica kmetije, nato
pa se je odločil, da kmetije ne bo prevzel in se je odselil.
Gospodar je povedal svojo življenjsko zgodbo, ki jo na kratko predstavljamo:
življenje je trnova pot /.../«

Ko je nasledil umrlega očeta, je bila kmetija izčrpana:

»/.../ Moje

»/.../ Lahko si

mislite, poslopje v slabem stanju, lesa nič, le za kurjavo – ne vem, nisem mogel pustiti zemlje v propast in zaraščanje
/.../«

Opisuje, kako sta z ženo garala in se odrekala, da sta kmetijo povsem obnovila in

posodobila ter da sta se začela ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo: »/.../ Delali smo noč in dan,
vse se je izplačalo, pa nič ni bilo prehudo /.../«

Sin, ki je bil določen za naslednika, je končal

kmetijsko šolo: »/.../ [Sin] me je grdo izigral /.../ Imela sva tožbo, da mi je vrnil polovico, ki jo je imel zapisano
/.../«

Tožba je bila dolgotrajna: »/.../ Zato nisem mogel drugemu izročiti in so si uredili življenje po drugi poti

/.../ Tudi v našem kraju bo čez 5 do 10 let veliko kmetij brez naslednikov. Mladi ne zaupajo več, ni stabilnosti, krediti
– previsoke obresti –, prezapleteni zakoni. Preveč papirnate vojne in tudi davki in visoki socialni prispevki. Pa
premalo je spoštovanja do starih ljudi in premalo ljubezni do rodne grude /.../«

Gospodar torej pripisuje

stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah zunanjim dejavnikom,
pomemben dejavnik pa je po njegovem tudi predanost tradiciji oziroma spoštovanje
tradicionalnih vrednot na kmetiji, kar smo empiričnem delu raziskave ugotavljali predvsem
z dvema z dejavnikoma: številom generacij na kmetiji v rokah iste družine in ali je
trenutni gospodar nasledil prejšnjega gospodarja na kmetiji. Iz pripovedovanja pa je

tudi razvidno, da se otroci, ki so se izobraževali za nekmetijske poklice in si v nekmetijskih
dejavnostih tudi najdejo zaposlitev, zlasti pa, če niso določeni ali predvideni za
naslednike, v takih primerih ne odločajo, da se bodo na kmetijo vrnili – do prevzema se ne
čutijo niti moralno zavezane. To kaže, da so se v primerjavi s starejšo generacijo pri mlajši
vrednote v družbi spremenile, posredno pa tudi pomen vpliva zaposlitve zunaj kmetije
na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah.
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5.2.2 MNENJA IN RAZMIŠLJANJA GOSPODARJEV HRIBOVSKIH KMETIJ, NA
KATERIH BO PRIŠLO DO NASLEDITVE IN NADALJNJEGA KMETOVANJA

Primer 1:

Na kmetiji naslednik še ni natančno določen, vendar je že nekdo za to predviden. Oseba,
ki je za naslednika predvidena, se še ni odločila, da bo kmetijo prevzela, vendar gospodar
meni, da se bo za to odločila.
Glede nadaljnjega kmetovanja na kmetiji po prevzemu je gospodar kot komentar k
odgovoru dopisal:

»Delno, ker ni gozda«,

kar kaže na velik pomen, ki ga ima gozd za razvoj

hribovskih kmetij in s tem tudi za odločitve glede nasleditev ter nadaljnje kmetovanje na
njih. Gospodar je na koncu anketnega vprašalnika podal tudi razmišljanje glede nasleditev
na hribovskih kmetijah: »Kmečki fant ali dekle, ki je predviden za gospodarja, ne bi smel dobiti zaposlitve v
industriji /.../ [Z]emlja pa spi in v gozdu imajo nered /.../ To velja za gozdne posestnike /.../ Poskusite pomagati, da
bodo imeli mladi več ugodnosti na podeželju in ostali doma«.

Razmišljanje gospodarja razkriva več

dejavnikov in načine njihovih vplivanj na stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih
kmetijah. Zaposlitev zunaj kmetije naj bi imela negativen vpliv, vendar pa iz povedanega
lahko razberemo, da naj se zunaj kmetij ne bi zaposlovali določeni ali predvideni
nasledniki tistih hribovskih kmetij, na katerih imajo v lasti tudi gozdne površine, kar
potrjuje pomembnost gozda in prihodkov od prodaje lesa za razvoj in obdržanje
hribovskih kmetij. Lahko sklepamo, da je na tistih kmetijah, ki gozda in teh prihodkov
nimajo, zaposlitev zunaj kmetij nujna (predvidena naslednica na obravnavani kmetiji je
zaposlena zunaj kmetije) in torej komplementarna prihodkom, ki jih prinaša gozd. Za
stanja in odločitve glede nasleditve naj bi bili pomembni tudi zunanji socialnogeografski
dejavniki, čeprav gospodar ni navedel, katere ugodnosti za mlade na podeželju je imel v
mislih.
Primer 2:

Na kmetiji naslednik še ni natančno določen, vendar je že predvidena oseba, ki bo
prevzela kmetijo in na njej nadaljevala s kmetovanjem ter se je o tem že tudi sama
odločila.
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Gospodarica je v razmišljanju navedla nekaj dejavnikov, ki po njenem mnenju v splošnem
vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah. Kot glavnega je
navedla velikost kmetij: »/.../ To, kar naše kmetije najbolj pesti, je premalo zemlje /.../ Našemu kmetijstvu se
slabo piše, ker so kmetije majhne in ker vlada prepričanje, da se nič ne splača /.../«

Zaradi navedenega

pripisuje velik pomen najemanju kmetijskih zemljišč: »/.../ Ideja, da se da zemlja [v najem] tistim,
ki jo obdelujejo in jo znajo obdelati, sploh ni napačna /.../«

Iz pripovedovanja lahko sklepamo, da ima

velik vpliv tudi zadovoljstvo s kmečkim poklicem in z življenjem na kmetiji:

»/.../

Pokošeni travniki, dišeče seno, pasoča se živina je bolje kakor klop in druga golazen. Tisti, ki živimo na kmetiji vemo,
da k ptičjemu petju lepo sodi tudi lajež čuvaja, kikirikanje peteline in mukanje krave /.../ Želim, da bi [na podlagi
raziskave] našli pravo rešitev in pripomogli k ohranjanju našega hribovskega kmeta, domačega kruha in naše
pokrajine /.../«

Negativen vpliv na stanje in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah

pa pripisuje zunanjemu socialnogeografskemu dejavniku – marginalizaciji hribovskih
kmetij in življenja na njih v slovenski družbi: »/.../ V kmetijstvu smo naredili še eno veliko napako: pri
vsej tej strašni 'kmetijski politiki' smo pozabili, da bi si morali pridelati hrano zase. To imajo razvite države za osnovni
cilj in pogosto kmetujejo v še bolj težkih pogojih (skandinavske dežele, tudi Avstrija in Švica obdelata površine v
njihovih Alpah, ki jih dobro poznamo po smučarskih strminah). Tam se kosi, tudi ročno, in pase. Priredi se meso in
mleko. Pri nas pa se iz kmeta posmehujejo. Tudi mladi, ki bi radi ostali v kmetijstvu, so deležni nezaželenih opazk
/.../«

Primera 3 in 4:

Na kmetijah sta naslednika že natančno določena, tudi sama sta se že odločila, da bosta
kmetiji prevzela in nadaljevala s kmetovanjem.
Gospodar na prvi kmetiji je kot komentar k odgovoru o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
zapisal:

»Zraven kmetije opravljam dopolnilno dejavnost na kmetiji – pluženje in vzdrževanje krajevnih cest. Ta

dohodek predstavlja več kot kmetija«.

Navedeno kaže na pomen, ki ga imajo dopolnilne

dejavnosti za celotni prihodek na kmetiji in s tem najverjetneje tudi na odločitev, da se

določeni ali predvideni nasledniki odločajo za prevzem kmetij in nadaljnje kmetovanje na
njih.
Na drugi kmetiji je gospodarica na koncu ankete dopisala:
spoštovanjem do staršev«.

»Pri nas obdelujemo te kotanje s

Predanost tradiciji bi naj torej motivirala mlade, da kljub težjim

pogojem za kmetovanje prevzamejo hribovske kmetije in na njih nadaljujejo s
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kmetovanjem. Vendar pa gospodarica dvomi, da je lahko to dovolj močan dejavnik, ki bi
lahko na to z gotovostjo vplival: »Čeprav upam, da bo sin obdeloval naprej, pa nisem povsem prepričana v
to. Če se bo vodila takšna politika naprej, se bojo te majhne kmetije kmalu vse zarasle po teh hribih. Škoda naše
lepe dežele«.

Iz tega lahko tudi razberemo, da imata po njenem mnenju pomemben vpliv na

prevzemanje, nadaljnje kmetovanje in s tem na obdržanje kmetij tudi velikost kmetij in
zunanji dejavniki.
Primer 5 (poseben primer):

Na kmetiji je do nasleditve že prišlo. Prevzemnik, mladi gospodar, bo nadaljeval s
kmetovanjem. Star je 24 let, ima srednješolsko kmetijsko izobrazbo, v prihodnje želi
povečati število živine in načrtuje, da bo kmetijo opremljal z novimi stroji in napravami.
Čeprav se na kmetiji trenutno ne ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, načrtuje, da se bo z
njo ukvarjal v prihodnje.
Kot dopolnilo k anketi je mladi gospodar napisal:

»Na tej kmetiji se dela z veseljem in vztrajno že

mnogo let. Zato sem se odločil kot mladi fant za nadaljnjo kmetovanje. Obdelujemo vse, tudi najbolj strme površine.
V kolikor se razmere do kmeta ne bodo preveč zaostrile, bom z veseljem nadaljeval. Preveč pod prste gledati kmetu
se mi ne dopade in suženj ne mislim postati«.

Zadovoljstvo s kmečkim poklicem in spoštovanje

tradicije sta torej tista dejavnika, ki sta vplivala, da se je mladi gospodar odločil za

prevzem in nadaljnje delo na kmetiji.
5.2.3 MNENJA

IN

RAZMIŠLJANJA

GOSPODARJEV

O

ČASU

PREDAJE

HRIBOVSKIH KMETIJ NASLEDNIKOM

Za razliko od mnenj, razmišljanj in komentarjev o stanjih in odločitvah glede nasleditev na
hribovskih kmetijah gospodarji o dejavnikih, ki vplivajo na čas predaje kmetije nasledniku,
skoraj niso govorili. V nadaljevanju predstavljamo dva primera, pri čemer gospodar v
drugem primeru mnenja o vseh vplivih ni izrazil povsem neposredno, ampak smo o njih
sklepali iz posameznih delov njegove pripovedi.
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Primer 1:

Na kmetiji je naslednik že natančno določen in bo tudi nadaljeval s kmetovanjem.
Gospodar je star 52 let in namerava kmetijo predati nasledniku čez 4 leta. Takrat bo ta
dopolnil 24 let.
Iz gospodarjevega pripovedovanja je razvidno, da imajo na kmetiji glavno vlogo, da ga bo
sin nasledil in tudi nadaljeval na kmetiji, velikost kmetij in gospodarjeva percepcija o
tem, da je kmetija velika, mnenje gospodarja o finančni sposobnosti kmetije za
vlaganje v nadaljnji razvoj, kmetijska izobrazba naslednika, posredno pa tudi
predanost tradicije in zadovoljstvo gospodarja s kmečkim poklicem in z življenjem
na kmetiji:

»/.../ Na naši kmetiji se trdo dela, saj je velika (kmetija je velika 62 hektarjev) in je treba biti zelo

discipliniran /.../ [v] tržnih razmerah, kot so sedaj, ko smo v Evropski uniji, pa lahko preživijo le tiste kmetije, ki so
dovolj močne, vendar je treba zato ves čas v njo vlagati in jo izboljševati /.../ sina [naslednika] smo zato poslali v
kmetijske šole /.../«

Glede časa predaje kmetije nasledniku je gospodar izpostavil pomen

starosti gospodarja, pri kateri ta preda kmetijo nasledniku, čeprav iz njegovega

razmišljanja ni mogoče natančno potrditi ugotovitev empirične analize glede vpliva tega
dejavnika:

»/.../ Sina, ki me bo nasledil, smo vzgojil v poštenega in pridnega človeka. Veliko mi pomaga, o

marsičem že odloča in takoj, ko bo končal s študijem agronomije, mu bom kmetijo predal. Čeprav sem še mlad, smo
taki za našo mladino že stari. Na mladih svet stoji, pravijo /.../ Ne pa tako, kot na mnogih naših kmetijah, ko držijo
gospodarji kmetije v svojih rokah do svoje smrti, mladi pa do takrat že obupajo /.../«

Primer 2:

Na kmetiji je naslednik že natančno določen, tudi sam se je že odločil, da bo kmetijo
prevzel in nadaljeval s kmetovanjem.
»/.../ Mislim, da je največja težava naše hribovske kmetije ta, da je majhna in tako majhne kmetije bodo med
evropskimi kmetijami težko preživele /.../ Možnosti bi bile za kakšno dopolnilno dejavnost, ki bi bil dodatni finančni vir,
vendar to bom prepustil sinu, ki me bo nasledil in o takšni dejavnosti razmišlja /.../«

Iz gospodarjeve pripovedi

je razvidno, da ima po njegovem mnenju velik vpliv na stanja in odločitve glede nasleditev
na hribovskih kmetijah velikost kmetije (obravnavana kmetija je velika 9 hektarjev),
vzpodbudno pa vpliva tudi dopolnilna dejavnost. »/.../ Imam eno hčerko in samo enega sina, ki je
zdaj končal srednjo šolo. Rad dela na kmetiji in če mu ne bom dal hitro kmetije, se lahko zgodi, da bo zgubil veselje,
pa bo šel. Potem ne bom imel nikogar več, da bi mu lahko kmetijo predal. Veliko je takih primerov v naših hribih /.../«
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Glede na povedano in ker je kmetija majhna, lahko sklepamo, da velikost kmetije vpliva
na gospodarjevo odločitev, da bo predal kmetijo nasledniku čim prej. Ker je gospodar star
55 let, sklepamo, da na čas predaje na kmetiji vpliva tudi ta dejavnik – starost
gospodarja –, saj menimo, da gospodar želi, da bi naslednik čim prej uresničil svoj načrt

o dopolnilni dejavnosti. Razberemo lahko še, da vpliva na časovno opredelitev prenosa
kmetije na naslednika tudi število otrok na kmetiji:

»/.../ [Imam] samo enega sina /.../«

Iz tega

razmišljanja pa lahko tudi sklepamo, da na stanja glede nasleditve na tej kmetiji vpliva tudi
spol naslednika – gospodar navaja, da ima poleg sina tudi hčerko, vendar glede sinove

nasleditve meni: »/.../ [Z]godi se lahko, da bo zgubil veselje, pa bo šel. Potem ne bom imel nikogar več, da bi
mu lahko kmetijo predal /.../«

5.2.4 GLAVNE UGOTOVITVE O MNENJIH IN RAZMIŠLJANJIH GOSPODARJEV O
VPLIVIH SOCIALNOGEOGRAFSKE STRUKTURE HRIBOVSKIH KMETIJ NA
NASLEDSTVO NA NJIH

Analiza mnenj in razmišljanj gospodarjev o nasledstvu na hribovskih kmetijah v Sloveniji
je pokazala, da se vzroki za stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah in njihovo
časovno opredelitev prenosa na naslednike, ki so jih gospodarji navedli, ujemajo z
dejavniki, za katere smo z empirično analizo ugotovili, da vplivajo na nasledstvo na teh
kmetijah. Tudi smeri vplivov se v večini primerov skladajo z empiričnimi rezultati
raziskave.
Glavni dejavniki, ki negativno vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah,
so po mnenjih gospodarjev naslednji: naslednikova zaposlitev zunaj kmetije in njegova
višja oziroma visokošolska raven izobrazbe ter družbena marginalizacija hribovskih
kmetij, življenja na njih in kmečkega poklica nasploh. Slednji je zunanji dejavnik, ki ga v
raziskavo sicer nismo vključili, vendar se posredno izraža pri drugih dejavnikih
socialnogeografske strukture kmetij – nekateri gospodarji so ga povezali z željo
naslednikov po doseganju višjih ravni izobrazbe in njihovem zaposlovanju zunaj kmetij pa
tudi z težavnostjo sklepanja partnerskih zvez na kmetijah. Negativen vpliv naj bi imele tudi
slabe cestne povezave do najbližji prometnih poti v dolini in odmaknjenost kmetij od
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administrativnih središč. Več dejavnikov, ki naj bi imeli na stanja in odločitve glede
nasleditve na kmetijah negativen vpliv, so našteli gospodarji kmetij, na katerih do
nasleditve in nadaljnjega kmetovanja ne bo prišlo. V nasprotju z gospodarji kmetij, na
katerih bo do nasleditve prišlo, so po večini navajali vzroke, ki so povezani s stanji in z
odločitvami glede nasleditve na njihovih kmetijah. To dejstvo in pripovedi oziroma
komentarji, ki so polni razbolelih čustev (v nekaterih primerih tudi jeze), kažejo, da so za
te gospodarje stanja glede nasleditev na njihovih kmetijah in odnosi določenih ali
predvidenih naslednikov do tega zelo obremenjujoči.
Najbolj vzpodbudno naj bi po mnenjih gospodarjev na stanja in odločitve glede nasleditve
na hribovskih kmetijah vplivala višina prihodkov, ki izhajajo iz virov na kmetiji, in sicer naj
bi se nasledniki za prevzem in nadaljevanje kmetovanja na njih odločali pogosteje, če so ti
prihodki višji. Dovolj visoke prihodke pa naj bi dosegale le večje hribovske kmetije in
kmetije, na katerih se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, ter kmetije, ki imajo dovolj
gozdnega potenciala. Pomemben prispevek k skupnemu prihodku na kmetiji naj bi
pomenile tudi subvencije. Dejstvo, da naj bi zlasti na manjših hribovskih kmetijah primerno
višino prihodkov dosegali tudi z zaposlitvijo zunaj njih, potrjuje naše ugotovitve o mogočih
dveh smereh vplivanja zaposlitve zunaj kmetije na stanja in odločitve glede nasleditve na
kmetijah. Kot zelo pomemben dejavnik pri odločitvah potencialnih naslednikov za
prevzem hribovskih kmetije gospodarji izpostavljajo svoje zadovoljstvo in zadovoljstvo
svoje družine z življenjem in delom na kmetiji ter spoštovanje tradicije in njenih vrednot.
Posredno se kaže tudi pomen naslednikove formalne kmetijske izobrazbe. Čeprav je
pomen teh dveh dejavnikov izpostavilo manj gospodarjev kot pomen ekonomskih
dejavnikov, pa so gospodarji o njih pripovedovali z veliko večjim zanosom in s čustveno
vznesenostjo.
Gospodarji še menijo, da predajajo starejši gospodarji kmetije naslednikom kasneje kot
mlajši, kar naj bi ogrožalo obstoj kmetije, posredno pa smo tudi ugotovili, da se ta čas
skrajša, če so hribovske kmetije manjše. Zanimiva je tudi ugotovitev, da so gospodarji za
svoje naslednike določili ali predvideli sinove, kar se ujema z empiričnimi rezultati
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raziskave, da imajo pri nasleditvi na kmetijah po tradiciji še vedno prednost moški potomci
in da se verjetnost nasleditve poveča, če živijo nasledniki na kmetijah, ki jih bodo prevzeli.

5.3

PRIPOROČILA ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE NASLEDSTVA NA KMETIJAH
V SLOVENIJI

V posameznih poglavjih doktorske disertacije smo opozorili na mnoge dileme glede
raziskovanja nasledstva na kmetijah in tudi na rešitve zanje. Glavne ugotovitve kažejo, da
bi morala raziskovanja nasledstva na kmetijah v Sloveniji kot nadgradnja naši raziskavi v
prihodnje temeljiti na dveh pristopih – za oba je značilen širši časovni okvir proučevanja:
a) pristopu ex-post,
b) spoznavanju življenjska cikla vsake kmetije posebej.
Pri prvem pristopu gre za analiziranje vplivov različnih dejavnikov socialnogeografske
strukture kmetij na dogodke, ki so se v zvezi z nasledstvom na kmetiji ter tudi v zvezi z
njihovim obdržanjem in opuščanjem dejansko zgodili in niso samo predvidevanja o tem,
kar naj bi se dogajalo v prihodnosti. Glavni pogoj za izvedbo takšne raziskave je
medsebojna usklajenost podatkovnih virov.
Drugi pristop temelji na spoznanju, da je vsaka kmetija edinstvena, zaradi česar je
svojevrsten tudi njen razvoj. Podrobno poznavanje celotnega procesa nasledstva na
kmetiji – od socializacije gospodarjevih otrok, prek tega kako in kdaj poteka predaja
nadzora nad upravljanjem posameznih dejavnosti, funkcij in vlog na kmetiji določenemu
ali predvidenemu nasledniku, do gospodarjeve upokojitve ali smrti, ko se na kmetiji
spremeni lastništvo – nam pomaga razumeti, kateri dejavniki na nasledstvo na kmetiji
dejansko vplivajo, in tudi, kateri deli socialnogeografske strukture kmetij so posledice
značilnosti nasledstva na kmetiji.
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5.4

SKLEP

Razprava o vplivih dejavnikov socialnogeografske strukture na nasledstvo na hribovskih
kmetijah je pokazala, da se rezultati empirične analize v glavnem ujemajo s spoznanji
drugih raziskovalcev. Vzroke za to, da so nekatere naše ugotovitve drugačne, pripisujemo
različnim pristopom proučevanja, zlasti pa dejstvu, da smo se v raziskavi osredotočili na
proučevanje nasledstva na hribovskih kmetijah, ki imajo nekatere povsem svojstvene
značilnosti, kot tudi, da so se slovenske kmetije v primerjavi s tujimi dolgo časa razvijale v
specifičnih družbeno-ekonomskih okvirih. S podrobnejšo analizo rezultatov empirične
raziskave smo prišli do marsikaterih edinstvenih spoznanj o povezanosti med
nasledstvom na kmetijah in dejavniki njihove socialnogeografske strukture. Ugotovili smo
še, da so ti dejavniki med seboj tesno povezani, zato se vplivi prepletajo, hkrati pa, da ni
vselej nujno, da so vzrok za stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah, lahko so tudi
njihova posledica.
Spoznanja empirične raziskave o tem, kateri dejavniki socialnogeografske strukture na
nasledstvo na hribovskih kmetijah v Sloveniji najbolj vplivajo in kakšen je njihov vpliv, se v
glavnem skladajo s tem, kako razmišljajo in kaj menijo o tem gospodarji. Glavni dejavniki,
ki negativno vplivajo na stanja in odločitve glede nasleditve na kmetijah, so po njihovem
mnenju naslednikova zaposlitev zunaj kmetije, naslednikova višja oziroma visokošolska
raven izobrazbe ter družbena marginalizacija hribovskih kmetij in kmečkega poklica
nasploh. Vzpodbudo naslednikom, da se odločijo za prevzem teh kmetij in nadaljnje
kmetovanje na njih, naj bi predstavljali višji prihodki, ki izhajajo iz virov na kmetiji,
gospodarjevo zadovoljstvo in zadovoljstvo njegove družine z življenjem in delom na
kmetiji ter spoštovanje tradicije in njenih vrednot. Na časovno opredelitev prenosa
hribovskih kmetij v Sloveniji po njihovem mnenju najbolj vpliva starost gospodarja in
velikost kmetije. Z mnenji in razmišljanji gospodarjev se tudi kaže, kakšni so njihovi
občutki in ravnanja v zvezi z nasledstvom na njihovih kmetijah, hkrati pa, da je glede tega
vsaka kmetija edinstvena.
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Razprava o vplivih dejavnikov socialnogeografske strukture na nasledstvo na hribovskih
kmetijah ter analiza mnenj in razmišljanj gospodarjev o tem sta pokazali, da bi se morala
nadaljnja raziskovanja nasledstva na kmetijah – za podrobno razumevanje povezanosti
dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij s stanji in z odločitvami glede nasleditev
na njih ter s časom predaje kmetij naslednikom – osredotočiti na spoznavanja življenjska
cikla vsake kmetije posebej.
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6 ZAKLJUČEK

Z doktorsko disertacijo smo uresničili namen raziskave, dosegli zastavljen glavni cilj in
odgovorili na temeljno znanstveno vprašanje.
Glede povezanosti nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji z njihovo
socialnogeografsko strukturo smo na podlagi oblikovanega modela verjetnosti nasledstva
na anketiranih kmetijah v alpskem in predalpskem svetu Slovenije in njegovega prenosa
na večino hribovskih kmetij na tem območju ter na podlagi mnenj in razmišljanj
gospodarjev o nasledstvu na teh kmetijah prišli do naslednjih ugotovitev:
1. Na stanja in odločitve glede nasleditve na hribovskih kmetijah vplivajo dejavniki
poselitvene, demogeografske, posestne, proizvodne (ekonomske) in razvojno-inovativne strukture kmetij, nanje pa ne vplivajo ali zelo slabo vplivajo dejavniki
tehnične strukture.
2. Od dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij, za katere smo predvidevali, da
vplivajo na časovno opredelitev prenosa hribovskih kmetij na naslednike, ne vpliva le
zaposlitev gospodarja in/ali njegovega partnerja zunaj kmetije.
3. Smeri izračunanih vplivov dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij se v vseh
primerih ujemajo s predpostavljenimi – razen pri večjih in ekonomsko močnejših
kmetijah se v nasprotju s pričakovanji čas predaj teh kmetij naslednikom podaljša.
4. Glede na vrsto socialnogeografske strukture med dejavniki v jakosti vplivov ni razlik,
te se kažejo pri tem, ali izraža dejavnik subjektivna mnenja oziroma percepcije
gospodarjev ali pa so podatki, ki določajo dejavnik, objektivno določljivi – prvi v večini
primerov veliko bolj vplivajo na nasledstvo na kmetijah.

312

5. Spoznanja empirične raziskave o tem, kateri dejavniki socialnogeografske strukture
na nasledstvo na hribovskih kmetijah v Sloveniji najbolj vplivajo in kakšen je njihovi
vpliv, se v večini skladajo z mnenji in razmišljanji gospodarjev.
6. Najbolj se verjetnost nasleditve in nadaljnjega kmetovanja na hribovskih kmetijah v
Sloveniji poveča:
•

če je gospodar zadovoljen s svojim poklicem, z delom in življenjem na kmetiji ter
če pomeni na kmetiji spoštovanje tradicije pomembno vrednoto;

•

če se povečuje višina (delež) prihodkov, ki izhajajo iz virov na kmetiji, če bo ta
vrsta prihodkov na kmetiji najbolj prevladovala tudi v prihodnje, kot tudi če se
povečuje delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji
subvencije, če je kmetija finančno sposobna za vlaganja v nadaljnji razvoj in če je
brez finančnih bremenitev;

•

če so v gospodarjevi družini potomci moškega spola, zlasti če se njihovo število
povečuje;

•

če ima naslednik formalno kmetijsko izobrazbo.

Izsledki doktorske disertacije torej potrjujejo ugotovitev A. Barbič (1993), da so
najpomembnejši dejavniki, ki zadržujejo mlade v kmetijstvu, emocionalne in ekonomske
narave. Veselje do dela in življenja na hribovski kmetiji ter spoštovanje tradicije in njenih
vrednot pa je le predpogoj za odločitev potencialnih naslednikov, da bodo kmetije prevzeli
in na njih kmetovali. Glavni pogoj za to je primerna višina letnega prihodka, ki izhaja iz
virov na kmetiji. Če ta ni izpolnjen, stopijo v ospredje dejavniki, ki imajo na te odločitve
negativen vpliv, in začnejo postopoma prevladovati.
7. Najbolj se verjetnost nasleditve in nadaljnjega kmetovanja na hribovskih kmetijah v
Sloveniji zmanjša:
•

če je kmetija v perifernih območjih, ki so prostorsko in časovno odmaknjena od
pomembnejših središč in prometnih poti ter v katerih je gospodarska razvitost
slabša, demografska struktura pa ni ugodna, zlasti pa če dojema območje in svojo
kmetijo kot periferno, izolirano tudi gospodar;
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•

če se dolgoročno zmanjšuje velikost kmetije in obseg opravljenega dela na kmetiji
ter če se na kmetiji povečuje površina kmetijskih zemljišč, ki niso v uporabi za
kmetijsko proizvodnjo;

•

če je oziroma če bo naslednik zaposlen zunaj kmetije;

•

če ima ali če bo imel naslednik višjo oziroma visokošolsko raven splošne
izobrazbe.

8. Zelo pomemben zunanji dejavnik, ki zmanjšuje verjetnost nasleditve in nadaljnjega
kmetovanja na hribovskih kmetijah v Sloveniji, je družbena marginalizacija kmetijstva,
življenja na hribovskih kmetijah in kmečkega poklica nasploh. Pri tem lahko gre za
dejansko marginalizacijo ali pa le za percepcije kmetov.
9. Čas predaje kmetije na naslednika se najbolj podaljša:
•

z večanjem števila otrok moškega spola v gospodarjevi družini;

•

s povečevanjem velikosti kmetije in višine (deleža) prihodkov, ki izhajajo iz virov
na kmetiji ter s finančno sposobnostjo kmetije za vlaganja v nadaljnji razvoj;

•

s poviševanjem starosti gospodarja.

Izsledki torej kažejo, da so na slovenskih hribovskih kmetijah še vedno zelo zakoreninjeni
tradicionalni vzorci razmišljanj in ravnanj. Mnogim gospodarjem kmetije še vedno
pomenijo način in smisel življenja – življenjski projekt – ne pa (še) kapital, ki ga je treba
nenehno oplajati, pri čemer je eden od zelo učinkovitih načinov za to čimprejšnji prenos
kmetij na naslednike, pri tem pa je sploh ni pomembno, da morajo biti nasledniki moškega
spola.
10. Dejavniki socialnogeografske strukture kmetij so med seboj zelo povezani in pri
vplivanjih na nasledstvo na kmetijah součinkujejo, ob tem pa ni vselej nujno, da so ti
dejavniki vzroki za nasledstvo na kmetijah, lahko so tudi posledice tega.
Z doktorsko disertacijo so se potrdila dosedanja spoznanja, da je problem nasledstva na
kmetijah zelo kompleksen, pokazalo pa se je še, da je na hribovskih kmetijah tudi zelo
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specifičen. S preučitvijo vplivov dejavnikov socialnogeografske strukture na nasledstvo na
hribovskih kmetijah v Sloveniji smo poskušali osvetlili le eno od poti pri reševanju tega
problema. Pri tem so se pokazale številne pomanjkljivosti in odprle marsikatere dileme.
Posebej pomembno je spoznanje, da je vsaka kmetija edinstvena, zato je svojevrsten tudi
proces nasledstva na njej. Nadaljnja raziskovanja nasledstva na kmetijah bi se tako
morala osredotočiti na spoznavanja življenjska cikla vsake kmetije posebej.
Ni namen doktorske disertacije, da poda rešitve za odločanje mladih za prevzem
hribovskih kmetij v Sloveniji in čimprejšnjo predajo teh kmetij naslednikom, še zlasti ker
rešitve zaradi kompleksnosti problema niso enostavne in enopomenske. Vendar pa
menimo, da bi se potencialni nasledniki za prevzem hribovskih kmetij pogosteje odločali,
gospodarji pa bi jim jih hitreje predali:
•

če bi država jasneje poudarila pomen, ki ga imajo hribovske kmetije za pokrajino
in celotno družbo, sprejela njihovo ohranjanje kot narodno vrednoto, še zlasti pa,
če bi jih kot tako sprejela slovenska družba;

•

če bi na hribovskih kmetijah prepoznali in presegli tiste tradicionalne vzorce
razmišljanj in ravnanj, ki ovirajo proces nasledstva ter s tem ogrožajo nadaljnji
razvoj in obstoj hribovskih kmetij.

Predlagani rešitvi pa bi imeli na nasledstvo na hribovskih kmetijah tudi posreden vpliv: z
njuno uresničitvijo bi se zmanjšal pomen tistih dejavnikov socialnogeografske strukture
hribovskih kmetij, ki učinkujejo na nasledstvo na teh kmetijah negativno, okrepil pa bi se
pomen tistih, ki nanj delujejo vzpodbudno.
Na podlagi aplikativnega modela nasledstva na hribovskih kmetijah smo prišli do
spoznanja, da obstaja verjetnost, da bo več kot petina vseh kmetijskih zemljišč, ki je v
uporabi v alpskem in predalpskem svetu Slovenije, s prenehanjem kmetovanja sedanje
generacije gospodarjev ostala neobdelana, bo dana v najem oziroma bo prepuščena
zaraščanju, proces deagrarizacije pa bi lahko zajel skoraj tretjino vseh ljudi, ki živijo na
kmetijah na tem območju.
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9 PRILOGE
Priloga 1: Oznake in opisi kazalnikov socialnogeografskih dejavnikov kmetije kot pojasnjevalnih
spremenljivk predvidenih za uporabo v izvedbi modela verjetnosti nasledstva
Simbol

Opis

Pojasnjevalne spremenljivke dejavnikov poselitvene strukture

REG

Ime regije, v kateri je kmetija

REG_ID

Identifikacijska številka regije, v kateri je kmetija

OBC

Ime občine, v kateri je kmetija

OBC_ID

Identifikacijska številka občine, v kateri je kmetija

NAS

Ime naselja, v katerem je kmetija

NAS_ID

Identifikacijska številka naselja, v katerem je kmetija

NAD_VIS

Nadmorska višina, na kateri je kmetija (modificirana vrednost – 1 = 1000 metrov)

NAR_LEG

Mnenje gospodarja o naravni legi kmetije za kmetijsko proizvodnjo (slamnata
spremenljivka – 1 = ugodna, 0 = neugodna)

ODD

Povprečna oddaljenost kmetije od občinskega središča, osnovne šole, trgovine z
osnovnimi živili, zdravnika, veterinarja in najbližje glavne ceste v dolini (modificirana
vrednost – 1 = 10 kilometrov)

OBC_ODD

Oddaljenost kmetije od občinskega središča (modificirana vrednost – 1 = 10
kilometrov)

OS_ODD

Oddaljenost kmetije od osnovne šole (modificirana vrednost – 1 = 10 kilometrov)

TRG_ODD

Oddaljenost kmetije od trgovine z osnovnimi živili (modificirana vrednost – 1 = 10
kilometrov)

ZDR_ODD

Oddaljenost kmetije od zdravnika (modificirana vrednost – 1 = 10 kilometrov)
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VET_ODD

Oddaljenost kmetije od veterinarja (modificirana vrednost – 1 = 10 kilometrov)

CEST_ODD

Oddaljenost kmetije od najbližje glavne ceste v dolini (modificirana vrednost – 1 = 10
kilometrov)

CEST_STA

Mnenje gospodarja o stanju cestne povezave od kmetije do glavne ceste v dolini
(slamnata spremenljivka – 1 = dobro, 0 = slabo)

IZOL_LEG

Mnenje gospodarja o veliki oddaljenosti, odmaknjenosti kmetije od najbližjih
administrativnih središč in glavne ceste v dolini (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 =
ne)

NAS_TIP

Tip naselja (0 = samotna kmetija, 1 = zaselek, 2 = vas)

NAS_SAM

Tip naselja (slamnata spremenljivka – 1 = samotna kmetija, 0 = zaselek oziroma vas)

NAS_ZAS

Tip naselja (slamnata spremenljivka – 1 = zaselek, 0 = samotna kmetija oziroma vas)

NAS_VAS

Tip naselja (slamnata spremenljivka – 1 = vas, 0 = samotna kmetija oziroma zaselek)

Pojasnjevalne spremenljivke dejavnikov demogeografske strukture kmetije

OS_KMET

Število oseb, ki živijo v gospodarjevem in morebitnem drugem gospodinjstvu na
kmetiji

OS_14

Število oseb, ki živijo na kmetiji, starih od 0 do 14 let

OS_15_64

Število oseb, ki živijo na kmetiji, starih od 15 do 64 let

OS_NAD64

Število oseb, ki živijo na kmetiji, starih 65 in več let

OS_GOSP

Število oseb na kmetiji, ki živijo samo v gospodarjevem gospodinjstvu

OTR

Število otrok v gospodarjevi družini

OTR_0

Število otrok v gospodarjevi družini – družina brez otrok (slamnata spremenljivka – 1
= da, 0 = ne)
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OTR_M

Število otrok moškega spola v gospodarjevi družini

OTRM_OTR

Razmerje med številom otrok moškega spola in skupnim številom otrok v
gospodarjevi družini (koeficient)

G_SPOL

Spol gospodarja (slamnata spremenljivka – 1 = moški, 0 = ženska)

G_STAR

Starost gospodarja (modificirana vrednost – 1 = 100 let)

G_STAR2

Transformacija spremenljivke G_STAR (kvadrat vrednosti)

G_STAR65

Starost gospodarja – gospodar je star 65 in več let (slamnata spremenljivka – 1 = da,
0 = ne)

G_PREVL

Število let od gospodarjevega prevzema kmetije (modificirana vrednost – 1 = 100 let)

G_PREVL2

Transformacija spremenljivke G_PREVL (kvadrat vrednosti)

G_PREVS

Starost gospodarja ob prevzemu kmetije (modificirana vrednost – 1 = 100 let)

G_PREVS2

Transformacija spremenljivke G_PREVS (kvadrat vrednosti)

G_NASL

Gospodarjeva nasleditev predhodnega gospodarja (slamnata spremenljivka – 1 = da,
0 = ne)

GENER

Število generacij, v katerem je kmetija v rokah gospodarjeve družine (modificirana
vrednost – 1 = 10 let)

G_ODLOC

Odločitev gospodarja o prevzemu kmetije ob ponovni možnosti odločitve (slamnata
spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

G_POROK

Zakonski oziroma zunajzakonski stan gospodarja (slamnata spremenljivka – 1 = da,
0 = ne)

G_SAM

Samski stan gospodarja (slamnata spremenljivka – 1 = gospodar ni poročen, ne živi
s partnerjem v zunajzakonski skupnosti oziroma ni vdovec, 0 = gospodar je poročen,
živi s partnerjem v zunajzakonski skupnosti oziroma je vdovec)

332

Simbol

Opis

G_IZ

Končana raven izobrazbe gospodarja (0 = osnovnošolska ali nižja, 1 =
srednješolska, 2 = višje- ali visokošolska)

G_IZ_OS

Končana raven izobrazbe gospodarja – osnovnošolska ali nižja (slamnata
spremenljivka – 1 = da, 0 = ne – srednješolska oziroma višje- ali visokošolska)

G_IZ_SS

Končana raven izobrazbe gospodarja – srednješolska (slamnata spremenljivka – 1 =
da, 0 = ne – osnovnošolska ali nižja oziroma višje- ali visokošolska)

G_IZ_VS

Končana raven izobrazbe gospodarja – višje- ali visokošolska (slamnata
spremenljivka – 1 = da, 0 = ne – osnovnošolska ali nižja oziroma srednješolska)

G_IZ_KM

Formalna kmetijska izobrazba gospodarja (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

G_ZAP

Zaposlitev gospodarja zunaj kmetije135 (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

P_ZAP

Zaposlitev gospodarjevega partnerja zunaj kmetije136 (slamnata spremenljivka – 1 =
da, 0 = ne)

GP_ZAP

Zaposlitev gospodarja in partnerja zunaj kmetije (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0
= ne)

G_P_ZAP

Zaposlitev gospodarja ali/in partnerja zunaj kmetije (slamnata spremenljivka – 1 =
da, 0 = ne)

N_SPOL*

135 Gospodar

Spol naslednika (slamnata spremenljivka – 1 = moški, 0 = ženska)

nima statusa kmeta ali kmetijskega podjetnika. Med gospodarje z zaposlitvijo zunaj kmetije sodijo tudi

brezposelne osebe in osebe, ki so upokojene, vendar so bile pred upokojitvijo zaposlene zunaj kmetije in niso imele
statusa kmeta ali kmetijskega podjetnika.
136

Partner nima statusa kmeta ali kmetijskega podjetnika. Med partnerje z zaposlitvijo zunaj kmetije sodijo tudi

brezposelne osebe in osebe, ki so upokojene, vendar so bile pred upokojitvijo zaposlene zunaj kmetije in niso imele
statusa kmeta ali kmetijskega podjetnika.
* Spremenljivka je določena samo za kmetije, na katerih je naslednik že natančno določen oziroma še ni natančno
določen, vendar je nekdo za to že predviden.
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N_STAR*

Starost naslednika (modificirana vrednost – 1 = 100 let)

N_SOR*

Sorodstveno razmerje naslednika z gospodarjem (slamnata spremenljivka – 1 = da,
0 = ne)

N_SOR_VR*

Vrsta sorodstvenega razmerja naslednika z gospodarjem
(0 = sin, 1 = hči, 2 = vnuk, 3 = vnukinja, 4 = zet, 5 = snaha, 6 = nečak, 7 = nečakinja)

N_SOR_S*

Vrsta sorodstvenega razmerja naslednika z gospodarjem – sin (slamnata
spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

N_SOR_H*

Vrsta sorodstvenega razmerja naslednika z gospodarjem – hči (slamnata
spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

N_SOR_SH*

Vrsta sorodstvenega razmerja naslednika z gospodarjem – sin ali hči (slamnata
spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

N_ZIV_KM*

Naslednik živi na kmetiji (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

N_ZIV_GO*

Naslednik je član gospodarjevega gospodinjstva (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0
= ne)

N_SOLA*

Naslednik se še šola (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

N_IZ*

Končana raven izobrazbe naslednika oziroma predvidena raven izobrazbe
naslednika ob končanju njegovega trenutnega šolanja (0 = osnovnošolska ali nižja, 1
= srednješolska, 2 = višje- ali visokošolska)

N_IZ_OS*

Končana ali predvidena raven izobrazbe naslednika (slamnata spremenljivka – 1 =
osnovnošolska ali nižja, 0 = srednješolska oziroma višje- ali visokošolska)

N_IZ_SS*

Končana ali predvidena raven izobrazbe naslednika (slamnata spremenljivka – 1 =
srednješolska, 0 = osnovnošolska ali nižja oziroma višje- ali visokošolska)

N_IZ_VS*

Končana ali predvidena raven izobrazbe naslednika (slamnata spremenljivka – 1 =
višje- ali visokošolska, 0 = osnovnošolska ali nižja oziroma srednješolska)
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N_IZ_KM*

Končana formalna kmetijska izobrazba naslednika oziroma formalna kmetijska
izobrazba naslednika ob končanju njegovega trenutnega šolanja (slamnata
spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

N_ZAP*

Zaposlitev naslednika zunaj kmetije137 (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

N_ZAP_F*

Zaposlitev naslednika zunaj kmetije po morebitnem prevzemu kmetije138 (slamnata
spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

PDM

PDM_P

Obseg delovne sile139 na kmetiji, izražen v koeficientih polnovrednih delovnih moči –
PDM140
Sprememba obsega delovne sile na kmetiji141 v obdobju 1996–2005 (-1 =
zmanjšanje, 0 = brez sprememb, 1 = povečanje)

PDM_P_PO

Sprememba obsega delovne sile na kmetiji v obdobju 1996–2005 (slamnata
spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje oziroma brez sprememb)

PDM_P_ZM

Sprememba obsega delovne sile na kmetiji v obdobju 1996–2005 (slamnata
spremenljivka – 1 = zmanjšanje, 0 = povečanje oziroma brez sprememb)

PDM_P_NI

Sprememba obsega delovne sile na kmetiji v obdobju 1996–2005 (slamnata
spremenljivka – 1 = brez sprememb, 0 = povečanje oziroma zmanjšanje)

PDM_P_PZ

Sprememba obsega delovne sile na kmetiji v obdobju 1996–2005 (vključene so
samo kmetije, pri katerih se je obseg delovne sile ali povečal ali zmanjšal) (slamnata
spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje)

137

Naslednik nima statusa kmeta ali kmetijskega podjetnika. Med naslednike z zaposlitvijo zunaj kmetije sodijo tudi

brezposelne osebe.
138

Naslednik ne bo imel statusa kmeta ali kmetijskega podjetnika.

139

Po opredelitvi v Popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000 je to obseg dela, ki je opravljeno na kmetiji.

140

1 PDM = delo na kmetiji v letnem obsegu 1800 ur.

141

Sprememba števila delovnih ur na kmetiji glede na razpoložljivo delovno silo in njene zmogljivosti.
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PDM_F

Mnenje gospodarja o spremembi obsega delovne sile na kmetiji v prihodnje (-1 =
zmanjšanje, 0 = brez sprememb, 1 = povečanje)

PDM_F_PO

Mnenje gospodarja o spremembi obsega delovne sile na kmetiji v prihodnje
(slamnata spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje oziroma ne bo sprememb)

PDM_F_ZM

Mnenje gospodarja o spremembi obsega delovne sile na kmetiji v prihodnje
(slamnata spremenljivka – 1 = zmanjšanje, 0 = povečanje oziroma ne bo sprememb)

PDM_F_NI

Mnenje gospodarja o spremembi obsega delovne sile na kmetiji v prihodnje
(slamnata spremenljivka – 1 = ne bo sprememb, 0 = povečanje oziroma zmanjšanje)

PDM_F_PZ

Mnenje gospodarja o spremembi obsega delovne sile na kmetiji v prihodnje
(vključene so samo kmetije, pri katerih se bo obseg delovne sile ali povečal ali
zmanjšal) (slamnata spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje)

PDM_PFPZ

Združeni spremenljivki PDM_P in PDM_F (vključene so kmetije, ki zavzemajo pri
obeh spremenljivkah enaki vrednosti, in sicer 1 = povečanje in -1 = zmanjšanje).
Kot je prikazano v spodnji preglednici, ustreza kombinacijama vrednosti spremenljivk
PDM_P in PDM_F vrednost spremenljivke PDM_PFPZ (slamnata spremenljivka – 1
= povečanje, 0 = zmanjšanje).
PDM_P

PDM_F

PDM_PFPZ

1

1

1

-1

-1

0

Pojasnjevalne spremenljivke dejavnikov posestne strukture kmetije

VEL

Velikost kmetije (modificirana vrednost – 1 = 100 hektarjev)

VEL_MN

Mnenje gospodarja o velikosti kmetije (slamnata spremenljivka – 1 = velika kmetija, 0
= majhna kmetija)

KZL

Površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije (modificirana vrednost – 1 = 10 hektarjev)
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GOZD

Površina gozda (modificirana vrednost – 1 = 10 hektarjev)

NEROD

Površina nerodovitnih zemljišč (modificirana vrednost – 1 = 10 hektarjev)

KZN

Površina kmetijskih zemljišč, vzetih v najem (modificirana vrednost – 1 = 10
hektarjev)

KZN_DN

Kmetijska zemljišča vzeta v najem (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

KZN_EUR142

Letno plačilo za najeta kmetijska zemljišča (modificirana vrednost – 1 = 100 EUR)

KZN_EURh

Letno plačilo za 1 hektar najetih kmetijska zemljišča (modificirana vrednost – 1 = 10
EUR)

KZdN

Površina kmetijskih zemljišč, danih v najem (modificirana vrednost – 1 = 10
hektarjev)

KZZ

Površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju (modificirana vrednost – 1 = 10 hektarjev)

KZO

Površina neobdelanih kmetijskih zemljišč143 (modificirana vrednost – 1 = 10
hektarjev)

KZN_KZL

Razmerje med površino kmetijskih zemljišč, vzetih v najem, in površino kmetijskih
zemljišč v lasti kmetije (koeficient)

KZdN_KZL

Razmerje med površino kmetijskih zemljišč, danih v najem, in površino kmetijskih
zemljišč v lasti kmetije (koeficient)

KZZ_KZL

Razmerje med površino kmetijskih zemljišč v zaraščanju in površino kmetijskih
zemljišč v lasti kmetije (koeficient)

KZZO

142

Skupna površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju in neobdelanih kmetijskih zemljišč

Vrednosti v nekdanji slovenski valuti (tolarjih) smo preračunali v evre po centralnem paritetnem tečaju Banke

Slovenije – 1 EUR = 239,64 SIT.
143

K neobdelanim kmetijskim zemljiščem ne prištevamo zemljišč v prahi.
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(v hektarjih)
KZZO_KZL

Razmerje med skupno površino kmetijskih zemljišč v zaraščanju in neobdelanih
kmetijskih zemljišč ter površino kmetijskih zemljišč v lasti kmetije (koeficient)

KZL_KZZO
( = KZ1)
KZ1_KZdN

Površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, zmanjšana za skupno površino kmetijskih
zemljišč v zaraščanju in neobdelanih kmetijskih zemljišč (modificirana vrednost – 1 =
10 hektarjev)
Razmerje med vrednostjo spremenljivke KZ1 in površino kmetijskih zemljišč, danih v
najem (koeficient)

KZdNZO
( = KZ2)
KZ2_KZL

Skupna površina kmetijskih zemljišč, danih v najem, kmetijskih zemljišč v zaraščanju
in neobdelanih kmetijskih zemljišč (modificirana vrednost – 1 = 10 hektarjev)

Razmerje med skupno površino kmetijskih zemljišč, danih v najem, kmetijskih
zemljišč v zaraščanju in neobdelanih kmetijskih zemljišč ter površino kmetijskih
zemljišč v lasti kmetije (koeficient)

KZLU

Površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, zmanjšana za skupno površino kmetijskih
zemljišč, danih v najem, kmetijskih zemljišč v zaraščanju in neobdelanih kmetijskih
zemljišč = površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije, ki jih uporabljajo za kmetijsko
proizvodnjo (modificirana vrednost – 1 = 10 hektarjev)

KZN_KZLU

Razmerje med površino kmetijskih zemljišč, vzetih v najem, in površino kmetijskih
zemljišč v lasti kmetije, ki jih uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo (koeficient)

KZU

Skupna površina kmetijskih zemljišč v lasti kmetije in kmetijskih zemljišč, vzetih v
najem, ki jih uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo = kmetijska zemljišča v uporabi
(modificirana vrednost – 1 = 10 hektarjev)

KZU_GOZD

Razmerje med površino kmetijskih zemljišč v uporabi in površino gozda (koeficient)

KZN_KZU

Razmerje med površino kmetijskih zemljišč, vzetih v najem, in površino kmetijskih
zemljišč v uporabi (koeficient)

KZZO_KZU

Razmerje med skupno površino kmetijskih zemljišč v zaraščanju, in neobdelanih
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kmetijskih zemljišč ter površino kmetijskih zemljišč v uporabi (koeficient)
KZ2_KZU

Razmerje med skupno površino kmetijskih zemljišč, danih v najem, kmetijskih
zemljišč v zaraščanju in neobdelanih kmetijskih zemljišč ter površino kmetijskih
zemljišč v uporabi (koeficient)

KZU_P

Sprememba površine kmetijskih zemljišč v uporabi v obdobju 1996–2005 (-1 =
zmanjšanje, 0 = brez sprememb, 1 = povečanje)

KZU_P_PO

Sprememba površine kmetijskih zemljišč v uporabi v obdobju 1996–2005 (slamnata
spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje oziroma brez sprememb)

KZU_P_ZM

Sprememba površine kmetijskih zemljišč v uporabi v obdobju 1996–2005 (slamnata
spremenljivka – 1 = zmanjšanje, 0 = povečanje oziroma brez sprememb)

KZU_P_NI

Sprememba površine kmetijskih zemljišč v uporabi v obdobju 1996–2005 (slamnata
spremenljivka – 1 = brez sprememb, 0 = povečanje oziroma zmanjšanje)

KZU_P_PZ

Sprememba površine kmetijskih zemljišč v uporabi v obdobju 1996–2005 (vključene
so samo kmetije, na katerih se je površina KZU ali povečala ali zmanjšala) (slamnata
spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje)

KZU_F

Mnenje gospodarja o spremembi površine kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje (1 = zmanjšanje, 0 = brez sprememb, 1 = povečanje)

KZU_F_PO

Mnenje gospodarja o spremembi površine kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje
(slamnata spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje oziroma ne bo sprememb)

KZU_F_ZM

Mnenje gospodarja o spremembi površine kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje
(slamnata spremenljivka – 1 = zmanjšanje, 0 = povečanje oziroma ne bo sprememb)

KZU_F_NI

Mnenje gospodarja o spremembi površine kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje
(slamnata spremenljivka – 1 = ne bo sprememb, 0 = povečanje oziroma zmanjšanje)

KZU_F_PZ

Mnenje gospodarja o spremembi površine kmetijskih zemljišč v uporabi v prihodnje
(vključene so samo kmetije, na katerih se bo površina KZU ali povečala ali
zmanjšala) (slamnata spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje)
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KZU_PFPZ

Združeni spremenljivki KZU_P in KZU_F (vključene so kmetije, ki zavzemajo pri
obeh spremenljivkah enaki vrednosti, in sicer 1 = povečanje in -1 = zmanjšanje).
Kot je prikazano v spodnji preglednici, ustreza kombinacijama vrednosti spremenljivk
KZU_P in KZU_F vrednost spremenljivke KZU_PFPZ (slamnata spremenljivka – 1 =
povečanje, 0 = zmanjšanje).
KZU_P

KZU_F

KZU_PFPZ

1

1

1

-1

-1

0

Pojasnjevalne spremenljivke dejavnikov ekonomske strukture kmetije

ZIV_PROD

Količina živinorejske proizvodnje za prodajo (modificirana vrednost – 1 = 100
odstotkov)

ZIV_DOM

Količina živinorejske proizvodnje za domačo porabo (modificirana vrednost – 1 = 100
odstotkov)

GVZ

Število živine144 (modificirana vrednost – 1 = 10 GVŽ)

GVZ_KZL

Razmerje med številom živine v GVŽ in površino kmetijskih zemljišč v lasti kmetije
(GVŽ/ha KZL)

GVZ_KZU

Razmerje med številom živine v GVŽ in površino kmetijskih zemljišč v uporabi
kmetije (GVŽ/ha KZU)

GVZ_P

Sprememba števila živine v obdobju 1996–2005 (-1 = zmanjšanje, 0 = brez
sprememb, 1 = povečanje)

GVZ_P_PO

Sprememba števila živine v obdobju 1996–2005 (slamnata spremenljivka – 1 =
povečanje, 0 = zmanjšanje oziroma brez sprememb)

144

V koeficientih glav velike živine – GVŽ.
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GVZ_P_ZM

Sprememba števila živine v obdobju 1996–2005 (slamnata spremenljivka – 1 =
zmanjšanje, 0 = povečanje oziroma brez sprememb)

GVZ_P_NI

Sprememba števila živine v obdobju 1996–2005 (slamnata spremenljivka – 1 = brez
sprememb, 0 = povečanje oziroma zmanjšanje)

GVZ_P_PZ

Sprememba števila živine v obdobju 1996–2005 (vključene so samo kmetije, na
katerih se je število živine ali povečalo ali zmanjšalo) (slamnata spremenljivka – 1 =
povečanje, 0 = zmanjšanje)

GVZ_F

Mnenje gospodarja o spremembi števila živine v prihodnje (-1 = zmanjšanje, 0 = brez
sprememb, 1 = povečanje)

GVZ_F_PO

Mnenje gospodarja o spremembi števila živine v prihodnje v prihodnje (slamnata
spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje oziroma ne bo sprememb)

GVZ_F_ZM

Mnenje gospodarja o spremembi števila živine v prihodnje (slamnata spremenljivka –
1 = zmanjšanje, 0 = povečanje oziroma ne bo sprememb)

GVZ_F_NI

Mnenje gospodarja o spremembi števila živine v prihodnje (slamnata spremenljivka –
1 = ne bo sprememb, 0 = povečanje oziroma zmanjšanje)

GVZ_F_PZ

Mnenje gospodarja o spremembi števila živine v prihodnje (vključene so samo
kmetije, na katerih se bo število živine ali povečalo ali zmanjšalo) (slamnata
spremenljivka – 1 = povečanje, 0 = zmanjšanje)

GVZ_PFPZ

Združeni spremenljivki GVZ_P in GVZ_F (vključene so kmetije, ki zavzemajo pri
obeh spremenljivkah enaki vrednosti, in sicer 1 = povečanje in -1 = zmanjšanje).
Kot je prikazano v spodnji preglednici, ustreza kombinacijama vrednosti spremenljivk
GVZ_P in GVZ_F vrednost spremenljivke GVZ_PFPZ (slamnata spremenljivka – 1 =
povečanje, 0 = zmanjšanje).
GVZ_P

GVZ_F

GVZ_PFPZ

1

1

1

-1

-1

0
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ETAT

Letni etat (modificirana vrednost – 1 = 100 m3)

ETAT_HA

Letni etat na hektarju gozdne površine (modificirana vrednost – 1 = 10 m3/ha)

ETAT_SEK

Mnenje gospodarja o izsekanosti gozda (slamnata spremenljivka – 1 = gozd je zelo
izsekan, 0 = gozd ni zelo izsekan)

DD_S

Dopolnilna dejavnost na kmetiji (slamnata spremenljivka – 1 = na kmetiji se ukvarjajo
z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo, 0 = na kmetiji se ne ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo)

DD_F

Mnenje gospodarja o dopolnilni dejavnosti na kmetiji v prihodnje (slamnata
spremenljivka – 1 = na kmetiji se bodo ukvarjali z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo, 0
= na kmetiji se ne bodo ukvarjali z dopolnilno dejavnostjo)

DD_S_F

Združeni spremenljivki DD_S in DD_F.
Kot je prikazano v spodnji preglednici, ustreza kombinacijama vrednosti spremenljivk
DD_S in DD_F vrednost spremenljivke DD_S_F (slamnata spremenljivka – 1 = na
kmetiji se ukvarjajo z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo in se bodo po mnenju
gospodarja ukvarjali tudi v prihodnje oziroma na kmetiji se z vsaj eno dopolnilno
dejavnostjo ne ukvarjajo, vendar se bodo z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo
predvidoma ukvarjali v prihodnje, 0 = na kmetiji se z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo
ne ukvarjajo in se po mnenju gospodarja z njo ne bodo ukvarjali niti v prihodnje
oziroma na kmetiji se ukvarjajo z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo, vendar se v
prihodnje predvidoma ne bodo ukvarjali z nobeno dopolnilno dejavnostjo)

DD_SF

DD_S

DD_F

DD_S_F

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

Združeni spremenljivki DD_S in DD_F (vključene so kmetije, ki zavzemajo pri obeh
spremenljivkah enaki vrednosti, in sicer 1 = na kmetiji se ukvarjajo oziroma se bodo
ukvarjali z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo, 0 = na kmetiji se z vsaj eno dopolnilno
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dejavnostjo ne ukvarjajo oziroma se z njo ne bodo ukvarjali).
Kot je prikazano v spodnji preglednici, ustreza kombinacijama vrednosti spremenljivk
DD_S in DD_F vrednost spremenljivke DD_SF (slamnata spremenljivka – 1 = na
kmetiji se ukvarjajo z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo in se bodo po mnenju
gospodarja z njo ukvarjali tudi v prihodnje, 0 = na kmetiji se z vsaj eno dopolnilno
dejavnostjo ne ukvarjajo in se po mnenju gospodarja z njo ne bodo ukvarjali niti v
prihodnje)

PR_OS

DD_S

DD_F

DD_SF

1

1

1

0

0

0

Število oseb na kmetiji, ki bi lahko bili zaposlene zunaj kmetije, vendar niso, zaradi
česar so odvisni samo od prihodka kmetije

PR_SIT145

Ocena višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji146 (nominalna
spremenljivka – v milijonih sit/1000 eur)
(0 = do 0,5, 1 = nad 0,5 do 1, 2 = nad 1 do 3, 3 = nad 3 do 5, 4 = nad 5 do 7, 5 = nad
7 do 10, 6 = nad 10)

PR_SIT05

Ocena višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji (slamnata
spremenljivka – 0 = do 500.000 sit, 1 = nad 500.000 sit)

PR_SIT1

Ocena višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji (slamnata
spremenljivka – 0 = do 1 milijon sit, 1 = nad 1 milijon sit)

PR_SIT3

145

Ocena višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji (slamnata

Ker smo anketiranje izvajali pred uvedbo nove valute – evra –, so razredi z ocenami višine letnega prihodka v

nekdanji nacionalni valuti – tolarjih (SIT). Informativno navajamo še vrednosti preračunane v evre, po centralnem
paritetnem tečaju Banke Slovenije – 1 EUR = 239,64 SIT. 500000 sit = 2086,46 eur, 1 milijon sit = 4172,93 eur, 3
milijone sit = 12518,78 eur, 5 milijonov sit = 20864,63 eur, 7 milijonov sit = 29210,48, 10 milijonov sit = 41729,26 eur.
146

Prihodki iz kmetijske proizvodnje, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
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spremenljivka – 0 = do 3 milijone sit, 1 = nad 3 milijone sit)
PR_SIT5

Ocena višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji (slamnata
spremenljivka – 0 = do 5 milijonov sit, 1 = nad 5 milijonov sit)

PR_SIT7

Ocena višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji (slamnata
spremenljivka – 0 = do 7 milijonov sit, 1 = nad 7 milijonov sit)

PR_SIT10

Ocena višine letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji (slamnata
spremenljivka – 0 = do 10 milijonov sit, 1 = nad 10 milijonov sit)

PR_ZADOV

Zadovoljstvo z višino letnega prihodka na kmetiji, ki izhaja iz virov na kmetiji
(slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

PR_KM

Delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri na kmetiji
(modificirana vrednost – 1 = 100 odstotkov)

PR_NEKM

Delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji viri zunaj kmetiji147
(modificirana vrednost – 1 = 100 odstotkov)

PR_SUBV

Delež, ki ga prinašajo k celotnemu letnemu prihodku na kmetiji subvencije
(modificirana vrednost – 1 = 100 odstotkov)

PR_P_POV

Vrsta virov, iz katerih so se v obdobju 1996–2005 prihodki na kmetiji najbolj povečali
(slamnata spremenljivka – 1 = viri na kmetiji, 0 = viri zunaj kmetije)

PR_F_POV

Vrsta virov prihodkov, ki bodo po mnenju gospodarja v prihodnje na kmetiji bolj
prevladovali (slamnata spremenljivka – 1 = viri na kmetiji, 0 = viri zunaj kmetije)

PR_PFKMN

Združeni spremenljivki PR_P in P_F (vključene so kmetije, ki zavzemajo pri obeh
spremenljivkah enaki vrednosti, in sicer 1 = viri na kmetiji, 0 = viri zunaj kmetije).
Kot je prikazano v spodnji preglednici, ustreza kombinacijama vrednosti spremenljivk
PR_P in P_F vrednost spremenljivke PR_PFKMN (slamnata spremenljivka – 1 =
prihodki na kmetiji so se v obdobju 1996–2005 najbolj povečali iz virov na kmetiji in

147

Plače zaposlenih oseb, ki živijo na kmetiji, pokojnine in drugi viri prihodkov, ki ne izhajajo iz kmetije itd.
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isti viri bodo v prihodnje na kmetiji bolj prevladovali, 0 = prihodki na kmetiji so se v
obdobju 1996–2005 najbolj povečali iz virov zunaj kmetije in bodo po mnenju
gospodarja tudi bolj prevladovali v prihodnje)
PR_P

PR_F

PR_PFKMN

1

1

1

0

0

0

Pojasnjevalne spremenljivke dejavnikov tehnične strukture kmetije

TEH_S

Mnenje gospodarja o opremljenosti kmetije s stroji in z napravami v času anketiranja
glede na potrebe kmetije (-1 = preveč opremljena, 0 = opremljena je ravno prav, 1 =
premalo opremljena)

TEH_S_V

Mnenje gospodarja o opremljenosti kmetije s stroji in z napravami v času anketiranja
glede na potrebe kmetije (slamnata spremenljivka – 1 = preveč opremljena, 0 =
premalo opremljena oziroma opremljena je ravno prav)

TEH_S_M

Mnenje gospodarja o opremljenosti kmetije s stroji in z napravami v času anketiranja
glede na potrebe kmetije (slamnata spremenljivka – 1 = premalo opremljena, 0 =
preveč opremljena oziroma opremljena je ravno prav)

TEH_S_P

Mnenje gospodarja o opremljenosti kmetije s stroji in z napravami v času anketiranja
glede na potrebe kmetije (slamnata spremenljivka – 1 = opremljena je ravno prav, 0
= preveč oziroma premalo opremljena)

TEH_S_VM

Mnenje gospodarja o opremljenosti kmetije s stroji in z napravami v času anketiranja
glede na potrebe kmetije (vključene so samo kmetije, ki so opremljene ali preveč ali
premalo) (slamnata spremenljivka – 1 = preveč opremljena, 0 = premalo opremljena)

TEH_F

Opremljanje kmetije s stroji in z napravami v prihodnje (slamnata spremenljivka – 1 =
da, 0 = ne)

TEH_SF

Združeni spremenljivki TEH_S in TEH_F.
Kot je prikazano v spodnji preglednici, ustreza kombinacijama vrednosti spremenljivk
TEH_S in TEH_F vrednost spremenljivke TEH_SF (slamnata spremenljivka – 1 =
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kmetija bo s stroji in z napravami v prihodnje opremljena ravno prav, 0 = kmetija bo s
stroji in z napravami v prihodnje opremljena preveč oziroma premalo)

TEH_SF_M

TEH_S

TEH_F

TEH_SF

-1

1

0

-1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Modifikacija spremenljivke TEH_SF.
Kot je prikazano v spodnji preglednici, ustreza kombinacijama vrednosti spremenljivk
TEH_S in TEH_F vrednost spremenljivke TEH_SF_M (slamnata spremenljivka – 1 =
kmetija bo s stroji in z napravami v prihodnje opremljena ravno prav, 0 = kmetija bo s
stroji in z napravami v prihodnje opremljena preveč oziroma premalo)
TEH_S

TEH_F

TEH_SF_M

-1

1

0

-1

0

0 (modificirana vrednost)

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Pojasnjevalne spremenljivke dejavnikov razvojno-inovativne strukture kmetije

EKO

Ekološka kmetija (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

EKO_F

Mnenje gospodarja o tem, ali se bodo na kmetiji v prihodnje ukvarjali z ekološkim
kmetovanjem (slamnata spremenljivka – 1 = da, 0 = ne)

KAPIT

Mnenje gospodarja o finančni sposobnosti kmetije za vlaganje v nadaljnji razvoj
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(slamnata spremenljivka – 1 = finančno sposobna, 0 = finančno nesposobna)
DOLG

Mnenje gospodarja o obremenitvi kmetije za nadaljnji razvoj zaradi dolga najetih
kreditov ali drugih finančnih bremenitev kmetije (-1 = ni obremenitev, 0 = na kmetiji
nimajo najetih kreditov, 1 = je obremenitev)

DOLG_DA

Mnenje gospodarja o obremenitvi kmetije za nadaljnji razvoj zaradi dolga najetih
kreditov ali drugih finančnih bremenitev kmetije (slamnata spremenljivka – 1 = je
obremenitev, 0 = ni obremenitev oziroma na kmetiji nimajo najetih kreditov)

DOLG_NE

Mnenje gospodarja o obremenitvi kmetije za nadaljnji razvoj zaradi dolga najetih
kreditov ali drugih finančnih bremenitev kmetije (slamnata spremenljivka – 1 = ni
obremenitev, 0 = je obremenitev oziroma na kmetiji nimajo najetih kreditov)

DOLG_NI

Mnenje gospodarja o obremenitvi kmetije za nadaljnji razvoj zaradi dolga najetih
kreditov ali drugih finančnih bremenitev kmetije (slamnata spremenljivka – 1 = na
kmetiji nimajo najetih kreditov, 0 = je obremenitev oziroma ni obremenitev)

DOLG_DN

Mnenje gospodarja o obremenitvi kmetije za nadaljnji razvoj zaradi dolga najetih
kreditov ali drugih finančnih bremenitev kmetije (vključene so samo kmetije, pri
katerih je dolg zaradi najetih kreditov za nadaljnji razvoj kmetije ali obremenilen ali ni
obremenilen) (slamnata spremenljivka – 1 = je obremenitev, 0 = ni obremenitev)
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Priloga 2: Opisne statistika za kazalnike dejavnikov socialnogeografske strukture kmetij, opredeljenih kot
pojasnjevalne spremenljivke.
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Število kmetij

NAD_VIS

789

NAR_LEG

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,697 (0,138)

0,400

1,200

789

0,281 (0,449)

0

1

ODD

789

0,841 (0,385)

0,09

2,16

OBC_ODD

789

1,139 (0,657)

0,03

3,80

OS_ODD

789

0,074 (0,052)

0

0,30

TRG_ODD

789

0,690 (0,489)

0,01

2,50

ZDR_ODD

789

1,059 (0,613)

0,01

3,80

VET_ODD

789

1,518 (0,834)

0,10

5,20

CEST_ODD

789

0,566 (0,477)

0

2,50

CEST_STA

789

0,441 (0,497)

0

1

IZOL_LEG

789

0,466 (0,499)

0

1

NAS_TIP

789

0,654 (0,816)

0

2

NAS_SAM

789

0,565 (0,496)

0

1

NAS_ZAS

789

0,215 (0,411)

0

1

NAS_VAS

789

0,219 (0,414)

0

1

OS_KMET

789

4,403 (2,050)

0

14

OS_14

789

0,609 (0,988)

0

7

OS_15_64

789

2,975 (1,657)

0

8

(standardni odklon)
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Število kmetij

OS_NAD64

789

OS_GOSP

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,853 (0,792)

0

3

789

3,431 (1,841)

0

9

OTR

789

2,648 (1,412)

0

9

OTR_0

789

0,077 (0,267)

0

1

OTR_M

789

1,416 (1,157)

0

5

OTRM_OTR

789

0,499 (0,375)

0

1

G_SPOL

789

0,750 (0,433)

0

1

G_STAR

789

0,608 (0,097)

0,45

0,86

G_STAR2

789

0,379 (0,121)

0,20

0,74

G_STAR65

789

0,364 (0,481)

0

1

G_PREVL

789

0,267 (0,129)

0,01

0,58

G_PREVL2

789

0,088 (0,075)

0

0,34

G_PREVS

789

0,341 (0,099)

0,15

0,70

G_PREVS2

789

0,126 (0,074)

0,02

0,49

G_NASL

789

0,910 (0,286)

0

1

GENER

789

0,392 (0,247)

0

0,8

G_ODLOC

789

0,622 (0,485)

0

1

G_POROK

789

0,822 (0,382)

0

1

G_SAM

789

0,071 (0,257)

0

1

(standardni odklon)
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∗

Simbol

Število kmetij

G_IZ

789

G_IZ_OS

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,355 (0,522)

0

2

789

0,667 (0,472)

0

1

G_IZ_SS

789

0,312 (0,463)

0

1

G_IZ_VS

789

0,021 (0,145)

0

1

G_IZ_KM

789

0,099 (0,298)

0

1

G_ZAP

789

0,599 (0,490)

0

1

P_ZAP

649

0,522 (0,499)

0

1

GP_ZAP

649

0,377 (0,485)

0

1

G_P_ZAP

789

0,719 (0,449)

0

1

N_SPOL∗

551

0,818 (0,386)

0

1

N_STAR*

551

0,292 (0,083)

0,11

0,56

N_SOR*

551

0,987 (0,112)

0

1

N_SOR_VR*

551

0,260 (0,654)

0

6

N_SOR_S*

551

0,793 (0,405)

0

1

N_SOR_H*

551

0,183 (0,387)

0

1

N_SOR_SH*

551

0,976 (0,153)

0

1

N_ZIV_KM*

551

0,898 (0,302)

0

1

(standardni odklon)

Število kmetij s to spremenljivko je 551, če ni napisano drugače. To so kmetije, ki sodijo v skupino, ki je na sliki 3

označena s T1 ali T2.

350

Simbol

Število kmetij

N_ZIV_GO*

551

N_SOLA*

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,445 (0,497)

0

1

551

0,225 (0,418)

0

1

N_IZ*

551

1,138 (0,587)

0

2

N_IZ_OS*

551

0,112 (0,316)

0

1

N_IZ_SS*

551

0,637 (0,481)

0

1

N_IZ_VS*

551

0,250 (0,434)

0

1

N_IZ_KM*

551

0,239 (0,427)

0

1

N_ZAP*

429

0,808 (0,393)

0

1

N_ZAP_F*

492

0,775 (0,418)

0

1

PDM

789

1,557 (0,759)

0,060

4,250

PDM_P

789

-0,1559 (0,803)

-1

1

PDM_P_PO

789

0,256 (0,437)

0

1

PDM_P_ZM

789

0,413 (0,493)

0

1

PDM_P_NI

789

0,332 (0,471)

0

1

PDM_P_PZ

527

0,385 (0,487)

0

1

PDM_F

789

-0,195 (0,725)

-1

1

PDM_F_PO

789

0,184 (0,487)

0

1

PDM_F_ZM

789

0,379 (0,485)

0

1

PDM_F_NI

789

0,437 (0,496)

0

1

(standardni odklon)
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Simbol

Število kmetij

PDM_F_PZ

444

PDM_PFPZ

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,326 (0,496)

0

1

305

0,268 (0,444)

0

1

VEL

789

0,217 (0,209)

0,01

2,03

VEL_MN

789

0,357 (0,479)

0

1

KZL

789

0,730 (0,606)

0,04

10,90

GOZD

789

1,352 (1,637)

0

18,80

NEROD

789

0,092 (0,289)

0

5,70

KZN

789

0,118 (0,258)

0

2,90

KZN_DN

789

0,312 (0,463)

0

1

KZN_EUR

249

0,269 (1,137)

0

6,051

KZN_EURh

249

0,161 (0,449)

0

2,921

KZdN

789

0,020 (0,117)

0

2

KZZ

789

0,069 (0,152)

0

2,20

KZO

789

0,026 (0,166)

0

4

KZN_KZL

789

0,218 (0,546)

0

4,54

KZdN_KZL

789

0,024 (0,114)

0

1

KZZ_KZL

789

0,119 (0,223)

0

1

KZZO

789

0,959 (2,302)

0

40

KZZO_KZL

789

0,153 (0,256)

0

1

(standardni odklon)
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Simbol

Število kmetij

KZL_KZZO ( = KZ1)

789

KZ1_KZdN

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,631 (0,538)

0

6,90

789

0,034 (0,150)

0

1

KZdNZO ( = KZ2)

789

0,116 (0,272)

0

4

KZ2_KZL

789

0,178 (0,284)

0

1

KZLU

789

0,6111 (0,539)

0

6,90

KZN_KZLU

789

0,224 (0,554)

0

4,54

KZU

789

0,729 (0,646)

0

7,40

KZU_GOZD

789

1,039 (1,638)

0

17

KZN_KZU

789

0,108 (0,191)

0

1

KZZO_KZU

789

0,494 (1,276)

0

12,77

KZ2_KZU

789

0,564 (1,399)

0

12,77

KZU_P

789

-0,019 (0,791)

-1

1

KZU_P_PO

789

0,303 (0,459)

0

1

KZU_P_ZM

789

0,322 (0,467)

0

1

KZU_P_NI

789

0,375 (0,467)

0

1

KZU_P_PZ

493

0,485 (0,500)

0

1

KZU_F

789

-0,229 (0,658)

0

1

KZU_F_PO

789

0,128 (0,334)

0

1

KZU_F_ZM

789

0,357 (0,479)

0

1

(standardni odklon)

353

Simbol

Število kmetij

KZU_F_NI

789

KZU_F_PZ

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,515 (0,500)

0

1

383

0,264 (0,441)

0

1

KZU_PFPZ

262

0,229 (0,421)

0

1

ZIV_PROD

789

0,582 (0,352)

0

1

ZIV_DOM

789

0,415 (0,351)

0

1

GVZ

789

0,814 (0,755)

0

5,32

GVZ_KZL

789

1,154 (0,907)

0

7,50

GVZ_KZU

789

1,093 (0,615)

0

5,60

GVZ_P

789

-0,020 (0,843)

-1

1

GVZ_P_PO

789

0,344 (0,475)

0

1

GVZ_P_ZM

789

0,365 (0,482)

0

1

GVZ_P_NI

789

0,290 (0,454)

0

1

GVZ_P_PZ

560

0,486 (0,500)

0

1

GVZ_F

789

-0,129 (0,773)

-1

1

GVZ_F_PO

789

0,242 (0,429)

0

1

GVZ_F_ZM

789

0,371 (0,481)

0

1

GVZ_F_NI

789

0,387 (0,487)

0

1

GVZ_F_PZ

484

0,395 (0,489)

0

1

GVZ_PFPZ

330

0,294 (0,456)

0

1

(standardni odklon)

354

Simbol

Število kmetij

ETAT

789

ETAT_HA

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,349 (0,464)

0

3,60

789

0,263 (0,317)

0

4

ETAT_SEK

789

0,307 (0,461)

0

1

DD_S

789

0,174 (0,379)

0

1

DD_F

789

0,359 (0,480)

0

1

DD_S_F

789

0,360 (0,480)

0

1

DD_SF

618

0,202 (0,402)

0

1

PR_OS

789

1,238 (1,167)

0

5

PR_SIT

789

2,064 (1,873)

0

6

PR_SIT05

789

0,677 (0,468)

0

1

PR_SIT1

789

0,558 (0,497)

0

1

PR_SIT3

789

0, 405 (0,491)

0

1

PR_SIT5

789

0, 257 (0,437)

0

1

PR_SIT7

789

0, 120 (0,326)

0

1

PR_SIT10

789

0, 046 (0,209)

0

1

PR_ZADOV

789

0,239 (0,427)

0

1

PR_KM

789

0,416 (0,331)

0

1

PR_NEKM

789

0,579 (0,332)

0

1

PR_SUBV

789

0,265 (0,203)

0

0,9

(standardni odklon)

355

Simbol

Število kmetij

PR_P_POV

789

PR_F_POV

Povprečna vrednost

Min.

Maks.

0,321 (0,467)

0

1

789

0,389 (0,488)

0

1

PR_PFKMN

684

0,330 (0,471)

0

1

TEH_S

789

0,474 (0,727)

-1

1

TEH_S_V

789

0,139 (0,347)

0

1

TEH_S_M

789

0,613 (0,487)

0

1

TEH_S_P

789

0,247 (0,432)

0

1

TEH_S_VM

594

0,185 (0,389)

0

1

TEH_F

789

0,464 (0,499)

0

1

TEH_SF

789

0,719 (0,449)

0

1

TEH_SF_M

789

0,580 (0,494)

0

1

EKO

789

0,186 (0,390)

0

1

EKO_F

789

0,240 (0,426)

0

1

KAPIT

789

0,419 (0,494)

0

1

DOLG

789

-0,029 (0,825)

-1

1

DOLG_DA

789

0,326 (0,469)

0

1

DOLG_NE

789

0,355 (0,479)

0

1

DOLG_NI

789

0,319 (0,466)

0

1

DOLG_DN

197

0,500 (0,500)

0

1

(standardni odklon)
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Priloga 3: Rezultati izvedbe parcialnih probit modelov binarne izbire za ugotavljanje vplivov dejavnikov
socialnogeografske strukture kmetij na stanja in odločitve glede nasleditve na njih
Pojasnjevalne
spremenljivke

α

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

NAD_VIS+++

0,778***

-0,715 (-2,160)

0,031

-0,027

0,3

99,6

60,8

NAR_LEG+++

0,108**

0,661 (6,143)

0,000

0,237

0,0

100,0

61,0

ODD+++

0,792***

-0,231 (-5,200)

0,000

-0,023

16,6

94,0

63,8

OBC_ODD+++

0,629***

-0,304 (-4,368)

0,000

-0,012

16,9

95,0

64,5

OS_ODD+++

0,596***

-4,246 (-4,872)

0,000

-0,166

15,9

92,5

62,6

TRG_ODD+++

0,674***

-0,566 (-5,899)

0,000

-0,019

26,6

88,8

64,5

ZDR_ODD+++

0,626***

-0,324 (-4,349)

0,000

-0,012

13,3

93,3

62,1

VET_ODD++

0,446***

-0,109 (-2,024)

0,043

-0,004

0,3

99,8

61,0

CEST_ODD+++

0,427***

-0,260 (-2,754)

0,006

-0,012

5,2

97,3

61,3

CEST_STA+++

-0,071

0,858 (8,930)

0,000

0,310

75,6

56,8

64,1

IZOL_LEG+++

0,826***

-1,088 (-11,359)

0,000

0,399

72,1

69,6

70,6

NAS_TIP+

0,212***

0,102 (1,832)

0,670

0,038
0,0

100,0

61,0

0,039
NAS_SAM+

0,370***

-0,160 (-1,752)

0,080

-0,061

0,0

100,0

61,0

NAS_ZAS

0,264***

0,066 (0,598)

0,550

0,011

0,0

100,0

61,0

NAS_VAS

0,242***

0,167 (1,510)

0,131

0,064

0,0

100,0

61,0

OS_KMET+++

-0,753***

0,241 (9,907)

0,000

0,052

55,2

72,2

69,8

OS_14+++

0,130**

0,263 (4,867)

0,000

0,069

0,0

100,0

61,0
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Pojasnjevalne
spremenljivke

α

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

OS_15_64+++

-0,504***

0,270 (9,193)

0,000

0,098

37,0

88,6

68,4

OS_NAD64

0,118***

-0,033 (-0,580)

0,562

-0,015

0,0

100,0

61,0

OS_GOSP+++

-0,423***

0,211 (7,923)

0,000

0,077

52,9

70,7

63,8

OTR+++

-0,092

0,543 (4,288)

0,000

0,020

14,3

96,3

64,3

OTR_0+++

0,351***

-0,938 (-5,288)

0,000

-0,359

14,3

96,5

64,4

OTR_M+++

-0,262***

0,405 (9,499)

0,000

0,139

42,5

82,5

66,9

OTRM_OTR+++

-0,347***

1,317 (9,927)

0,000

0,047

52,3

81,3

70,0

G_SPOL++

0,083

0,263 (2,532)

0,011

0,101

0,0

100,0

61,0

G_STAR+++

1,653***

-2,250 (-4,770)

0,000

-0,008

14,3

90,2

60,6

G_STAR2+++

0,962***

-1,786 (-4,727)

0,000

-0,008

0,0

100,0

61,0

G_STAR65+++

0,427***

-0,396 (-4,222)

0,000

-0,147

0,0

100,0

61,0

G_PREVS+++

0,864***

-1,712 (-3,758)

0,000

-0,008

10,1

97,3

63,2

G_PREVS2+++

0,601***

-2,537 (-4,074)

0,000

-0,008

12,3

95,0

62,7

G_NASL+++

-0,195

0,522 (3,323)

0,000

0,189

13,3

93,8

62,4

GENER+++

-0,314***

0,598 (5,344)

0,000

0,058

49,7

78,4

67,2

G_ODLOC+++

-0,434***

1,199 (12,229)

0,000

0,409

64,6

79,4

73,6

G_POROK+++

-0,180*

0,562 (4,764)

0,000

0,2124

26,0

87,5

63,5

G_SAM+++

0,334***

-0,747 (-4,170)

0,000

-0,288

12,0

96,0

63,2
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Pojasnjevalne
spremenljivke

G_IZ+++

α
0,200***

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

0,225 (2,562)

0,010

0,087
0,0

100,0

61,0

0,083
G_IZ_OS+++

0,480***

-0,298 (-3,054)

0,023

-0,113

0,0

100,0

61,0

G_IZ_SS+++

0,179***

0,312 (3,326)

0,009

0,120

0,0

100,0

61,0

G_IZ_VS

0,283***

-0,209 (-0,680)

0,497

-0,082

0,0

100,0

61,0

G_IZ_KM+++

0,226***

0,598 (3,564)

0,004

0,177

0,0

100,0

61,0

G_ZAP+

0,373***

0,157 (-1,693)

0,090

-0,062

0,0

100,0

61,0

P_ZAP++

0,515***

-0,249 (-2,454)

0,014

-0,092

0,0

100,0

64,9

GP_ZAP++

0,483***

-0,262 (-2,523)

0,012

-0,097

0,0

100,0

64,9

G_P_ZAP

0,369***

-0,126 (-1,246)

0,213

-0,049

0,0

100,0

61,0

N_SPOL+++

-0,100

0,957 (6,728)

0,000

0,345

38,0

88,8

75,7

N_STAR

0,837***

-0,635 (-0,931)

0,352

-0,004

0,0

100,0

74,2

N_SOR148

0,180

0,154 (0,994)

0,320

0,274

0,0

100,0

74,2

N_SOR_VR149+++

0,741

-0,270 (-2,515)

0,013

-0,093

0,7

98,8

73,8

N_SOR_S+++

0,033

0,829 (6,072)

0,000

0,293

0,0

100,0

74,5

148

Rezultatov parcialnega modela nismo interpretirali, saj menimo, da niso relevantni. Razmerje med frekventnostjo

izidov pojasnjevalne spremenljivke je namreč zelo neenakomerno – le 1,3 % določenih oziroma predvidenih
naslednikov niso gospodarjevi sorodniki.
149

Rezultatov parcialnega modela nismo interpretirali, saj menimo, da niso relevantni. Razmerja med frekventnostjo

izidov pojasnjevalne spremenljivke so namreč zelo neenakomerna – 97,6 % določenih oziroma predvidenih
naslednikov je gospodarjevih sinov ali hčera.
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Pojasnjevalne
spremenljivke

α

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

N_SOR_H+++

0,859***

-0,909 (-6,376)

0,000

-0,325

37,4

88,2

75,3

N_SOR_SH

0,736*

-0,078 (-0,201)

0,841

-0,025

0,0

100,0

74,5

N_ZIV_KM+++

-0,732***

1,573 (8,041)

0,000

0,513

30,3

96,8

79,7

N_ZIV_GO+++

0,419***

0,582 (4,788)

0,000

0,178

0,0

100,0

74,2

N_SOLA

0,680***

0,127 (-0,937)

0,349

-0,043

0,0

100,0

74,2

N_IZ+++

1,687

-0,848 (6,683)

0,000

-0,040
54,9

85,3

77,5

-0,155
N_IZ_OS++

0,601***

0,450 (2,195)

0,029

0,124

0,0

100,0

74,2

N_IZ_SS+++

0,164***

0,844 (7,021)

0,000

0,280

0,0

100,0

74,2

N_IZ_VS+++

1,015***

-1,179 (-9,026)

0,000

-0,407

54,9

85,3

77,5

N_IZ_KM+++

0,428***

1,737 (6,087)

0,000

0,318

0,0

100,0

74,2

N_ZAP+++

1,970***

-1,453 (-4,753)

0,000

-0,277

0,0

100,0

75,1

N_ZAP_F+++

2,141***

-1,695 (-5,894)

0,000

-0,310

0,0

100,0

74,2

PDM+++

-0,841***

0,739 (9,579)

0,000

0,231

50,3

88,4

73,5

PDM_P+++

0,405***

0,595 (9,393)

0,000

0,231
63,6

73,2

69,5

0,186
PDM_P_PO+++

0,109**

0,740 (6,527)

0,000

0,258

0,0

100,0

61,0

PDM_P_ZM+++

0,707***

-0,971 (-10,230)

0,000

0,364

70,5

83,0

78,1

PDM_P_NI+++

0,131**

0,467 (4,710)

0,000

0,174

0,0

100,0

61,0
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Pojasnjevalne
spremenljivke

α

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

82,6

55,7

67,7

70,5

83,0

78,1

PDM_P_PZ+++

-0,258***

1,093 (8,929)

0,000

0,399

PDM_F+++

0,533***

0,960 (11,178)

0,000

0,365
0,230

PDM_F_PO+++

0,057***

0,314 (6,211)

0,000

0,124

0,0

100,0

61,0

PDM_F_ZM+++

0,894***

-1,494 (-14,715)

0,000

-0,539

70,5

83,0

78,1

PDM_F_NI+++

-0,107**

0,970 (9,926)

0,000

0,349

78,2

57,8

65,8

PDM_F_PZ+++

-0,600***

1,572 (10,748)

0,000

0,560

90,0

59,6

76,1

PDM_PFPZ+++

-0,743***

1,795 (9,259)

0,000

0,623

93,5

57,9

79,3

VEL+++

0,056

1,064 (3,837)

0,000

0,004

0,0

100,0

61,0

VEL_MN+++

0,042

0,719 (7,189)

0,000

0,260

0,0

100,0

61,0

KZL+++

0,027

0,355 (3,307)

0,000

0,015

0,0

100,0

61,0

GOZD+++

0,116*

0,126 (3,497)

0,000

0,004

0,0

100,0

61,0

NEROD

0,262***

0,182 (1,240)

0,215

0,008

0,0

100,0

61,0

KZN+++

0,091*

2,099 (3,835)

0,000

0,072

0,0

100,0

61,0

KZN_DN+++

-0,002

1,054 (9,414)

0,000

0,353

88,3

43,7

61,1

KZN_EUR

0,994***

0,192 (0,531)

0,595

0,039

0,0

100,0

85,1

KZN_EURh++

0,761***

0,499 (1,627)

0,104

0,083

0,0

100,0

85,1

KZdN+++

0,321***

-2,461 (-3,680)

0,000

-0,098

8,4

98,3

63,2

KZZ+++

0,484***

-2,990 (-5,626)

0,000

-0,114

32,1

89,6

67,2
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Pojasnjevalne
spremenljivke

α

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

KZO++

0,293***

-0,518 (-1,030)

0,303

-0,019

6,2

99,0

62,7

KZN_KZL+++

0,133**

0,894 (2,715)

0,007

0,055

0,0

100,0

61,0

KZdN_KZL+++

0,330***

-2,239 (-5,066)

0,000

-0,086

9,1

97,7

63,1

KZZ_KZL+++

0,541***

-2,179 (-8,590)

0,000

-0,086

39,0

90,0

70,1

KZZO+++

0,400***

-0,120 (-1,846)

0,065

-0,046

25,6

94,4

67,6

KZZO_KZL+++

0,633***

-2,287 (-10,074)

0,000

-0,050

44,5

90,6

72,6

KZ1+++

-0,162**

0,737 (5,511)

0,000

0,030

36,7

85,9

66,6

KZ1_KZdN+++

0,328***

-1,628 (-4,564)

0,000

-0,063

9,1

97,7

63,1

KZ2+++

0,428***

-1,252 (-2,135)

0,033

-0,047

31,8

93,6

69,5

KZ2_KZL+++

0,680***

-2,226 (-11,134)

0,000

-0,086

49,7

90,4

74,5

KZLU+++

-0,084**

0,875 (5,945)

0,000

0,034

45,5

83,6

68,7

KZN_KZLU+++

0,130**

0,887 (2,778)

0,005

0,033

0,0

100,0

61,0

KZU+++

-0,330***

0,910 (6,902)

0,000

0,033

55,5

83,4

72,5

KZU_GOZD+++

0,159**

0,127 (2,932)

0,003

0,004

0,0

100,0

61,0

KZN_KZU+++

0,038

2,798 (6,911)

0,000

0,099

0,0

100,0

61,0

KZZO_KZU+++

0,471***

-0,421 (-5,490)

0,000

-0,015

31,2

95,0

70,1

KZ2_KZU+++

0,491***

-0,416 (-5,940)

0,000

-0,019

26,0

95,8

68,6

KZU_P+++

0,356***

0,857 (12,563)

0,000

0,328
59,7

85,4

75,4

0,253

362

Pojasnjevalne
spremenljivke

α

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

KZU_P_PO+++

0,004

1,065 (9,368)

0,000

0,364

0,0

100,0

61,0

KZU_P_ZM+++

0,733***

-1,329 (-12,894)

0,000

-0,493

59,7

85,4

75,4

KZU_P_NI+++

0,145**

0,367 (3,861)

0,000

0,139

0,0

100,0

61,0

KZU_P_PZ+++

-0,596***

1,666 (12,731)

0,000

0,583

84,4

74,5

78,9

KZU_F+++

0,576***

1,040 (10,744)

0,000

0,356
67,5

84,6

77,9

0,232
KZU_F_PO+++

0,198***

0,724 (4,710)

0,000

0,242

0,0

100,0

61,0

KZU_F_ZM+++

0,851***

-1,487 (-14,507)

0,000

-0,541

67,5

84,6

77,9

KZU_F_NI+++

-0,228***

1,062 (11,085)

0,000

0,311

73,4

67,4

69,7

KZU_F_PZ+++

-0,636***

1,558 (9,347)

0,000

0,557

92,0

52,9

76,0

KZU_PFPZ+++

-0,796***

1,638 (7,823)

0,000

0,588

93,0

52,7

79,0

ZIV_PROD+++

-0,757***

1,841 (12,916)

0,000

0,070150

60,4

83,8

74,7

ZIV_DOM+++

1,076***

-1,835 (-12,849)

0,000

-

60,1

84,0

74,7

0,070151
GVZ+++

-0,284***

0,759 (6,369)

0,000

0,030

64,3

79,6

73,6

GVZ_KZL152+++

-0,659***

0,914 (7,774)

0,000

0,036

59,1

89,3

72,6

150

Mejni učinki pri 10-odstotni spremembi.

151

Mejni učinki pri 10-odstotni spremembi.

152

Pri modelih s pojasnjevalno spremenljivko GVZ_KZL oziroma GVZ_KZU v analizo niso vključene ekološke

kmetije, saj veljajo za njih posebne zahteve glede intenzivnosti živinoreje.
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Pojasnjevalne
spremenljivke

α

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

22,7

91,9

64,9

66,2

82,5

76,2

GVZ_KZU+++

-0,217***

0,463 (4,069)

0,000

0,019

GVZ_P+++

0,358***

0,807 (12,747)

0,000

0,311
0,236

GVZ_P_PO+++

-0,036

1,054 (9,814)

0,000

0,360

86,4

47,8

62,9

GVZ_P_ZM+++

0,814***

-1,363 (-13,568)

0,000

-0,496

66,2

82,5

76,2

GVZ_P_NI+++

0,153***

0,458 (4,427)

0,000

0,169

0,0

100,0

61,0

GVZ_P_PZ+++

-0,548***

1,566 (12,968)

0,000

0,555

82,9

73,2

77,5

GVZ_F+++

0,498***

1,016 (12,593)

0,000

0,390
71,1

84,6

79,3

0,243
GVZ_F_PO+++

0,062

1,084 (8,544)

0,000

0,351

0,0

100,0

61,0

GVZ_F_ZM+++

0,917***

-1,584 (-15,356)

0,000

-0,570

71,1

84,6

79,3

GVZ_F_NI+++

-0,005

0,800 (8,110)

0,000

0,288

78,9

49,9

61,2

GVZ_F_PZ+++

-0,666***

1,814 (12,893)

0,000

0,620

90,1

69,3

79,8

GVZ_PFPZ+++

-0,705***

1,914 (10,064)

0,000

0,645

94,1

60,6

79,7

ETAT+++

0,002

0,887 (5,746)

0,000

0,034153

29,5

89,8

66,3

ETAT_HA+++

0,077

0,803 (2,046)

0,042

0,030154

30,8

89,6

66,7

ETAT_SEK+++

0,605***

-1,001 (-10,012)

0,000

-0,384

51,6

82,7

70,6

153

Mejni učinki pri spremembi 10 m3.

154

Mejni učinki pri spremembi 10 m3/ha.
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Pojasnjevalne
spremenljivke

α

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

DD_S+++

0,201***

0,479 (3,782)

0,000

0,172

0,0

100,0

61,0

DD_F+++

-0,032

0,976 (9,390)

0,000

0,452

84,1

48,9

62,6

DD_S_F

0,277***

-0,001 (-2,523)

0,011

0,000

84,1

48,6

62,5

DD_SF+++

-0,018

0,859 (6,152)

0,000

0,307

90,2

29,2

56,6

PR_OS+++

-0,225***

0,168 (2,020)

0,040

0,077

54,9

77,3

68,6

PR_SIT+++

-0,329***

0,320 (10,275)

0,000

0,086

70,1

72,6

71,6

PR_SIT05+++

-0,558***

1,266 (12,393)

0,000

0,469

58,8

84,6

74,5

PR_SIT1+++

-0,307***

1,118 (11,652)

0,000

0,413

70,1

72,6

71,6

PR_SIT3+++

-0,077

0, 976 (9,744)

0,000

0,348

80,8

54,3

64,6

PR_SIT5+++

0,068

0, 956 (8,045)

0,000

0,318

0,0

100,0

61,0

PR_SIT7+++

0,207***

0, 672 (4,312)

0,000

0,227

0,0

100,0

61,0

PR_SIT10+++

0,254***

0, 607 (2,489)

0,013

0,210

0,0

100,0

61,0

PR_ZADOV+++

0,092*

0,908 (7,490)

0,000

0,305

0,0

100,0

61,0

PR_KM+++

-0,381***

1,700 (10,528)

0,000

0,066

66,6

73,8

71,0

PR_NEKM+++

1,289***

-1,669 (-10,388)

0,000

-0,062

65,9

74,4

71,1

PR_SUBV+++

-0,328***

2,425 (8,500)

0,000

0,091

56,2

80,7

71,1

PR_P_POV+++

0,005

0,981 (9,016)

0,000

0,340

0,0

100,0

61,0

PR_F_POV+++

-0,115**

1,165 (11,114)

0,000

0,397

85,4

54,5

66,5

PR_PFKMN+++

-0,154**

1,169 (10,004)

0,000

0,406

88,0

48,7

65,5
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Pojasnjevalne
spremenljivke

TEH_S

α
0,627***

Koeficient

Stopnja

Mejni

Pravilne napovedi (%)

(t-vrednost)

tveganja

učinki

Yi = 0

Yi =1

∑

0,106 (1,609)

0,102

0,034
0,0

100,0

61,0

0,035
TEH_S_V

0,706***

-0,207 (-1,530)

0,126

-0,073

0,0

100,0

61,0

TEH_S_M

0,596***

0,130 (1,322)

0,186

0,042

0,0

100,0

61,0

TEH_S_P

0,682***

0,028 (0,250)

0,802

0,009

0,0

100,0

61,0

TEH_S_VM+

0,727***

-0,229 (-1,637)

0,100

-0,079

34,3

92,8

68,4

TEH_F++

0,586***

0,200 (2,045)

0,041

0,063

0,0

100,0

61,0

TEH_SF

0,664***

0,016 (0,150)

0,880

0,006

0,0

100,0

61,0

TEH_SF_M

0,607***

0,119 (1,224)

0,221

0,065

0,0

100,0

61,0

EKO+++

0,224***

0,302 (2,523)

0,012

0,115

0,0

100,0

61,0

EKO_F+++

0,197***

0,360 (3,279)

0,001

-0,133

0,0

100,0

61,0

KAPIT+++

-0,132**

1,101 (10,912)

0,000

0,386

82,1

57,4

67,0

DOLG+++

0,305***

0,701 (11,609)

0,000

0,274
54,5

81,5

71,0

0,223
DOLG_DA+++

0,634***

-1,028 (-10,345)

0,000

-0,387

54,5

81,5

71,0

DOLG_NE+++

-0,047

1,053 (9,920)

0,000

0,364

85,7

49,1

63,4

DOLG_NI

0,267***

0,036 (0,372)

0,710

0,012

0,0

100,0

61,0

DOLG_DN+++

1,006***

-1,401 (-11,579)

0,000

-0,495

79,2

72,6

75,2

*, **, *** Konstanta α je statistično značilna pri manj kot 10- (*), manj kot 5- (**) in manj kot 1-odstotnem (***)
tveganju.
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∑ je oznaka za cenitev R 2 .
+, ++, +++

Primerjava vrednosti LRT s kritično vrednostjo χ porazdelitve s sp stopnjo prostosti kaže, da je postavljeni
2

model statistično značilen pri manj kot 10- (+), manj kot 5- (++) in manj kot 1-odstotnem (+++) tveganju.

367

Priloga 4: Rezultati izvedbe parcialnih tobit modelov za ugotavljanje vplivov dejavnikov socialnogeografske
strukture kmetij na časovno opredelitev prenosa kmetij na naslednike155 – zvezna vrednost Yi * pomeni
starost gospodarja, pri kateri bo predal kmetijo nasledniku (PRENEH_S).
Pojasnjevalne

α

spremenljivke

Koeficient

Stopnja

(t-vrednost)

tveganja

2
RMF
(LRI)

σ
(t-vrednost)

OTR

0,078*

0,083 (5,796)

0,000

0,057

0,453 (24,540)

OTR_M

0,065**

0,161 (9,949)

0,000

0,152

0,427 (24,626)

OTRM_OTR

0,019

0,551 (10,838)

0,000

0,173

0,421 (24,611)

G_STAR

0,568***

0,445 (2,089)

0,037

0,003

0,467 (24,490)

G_STAR2

0,444***

0,387 (2,270)

0,023

0,003

0,467 (24,492)

G_ZAP

0,316***

–0, 029 (–0,733)

0,464

0,001

0,468 (24,495)

G_P_ZAP

0,311***

–0, 018 (–0,402)

0,687

0,000

0,468 (24,494)

GVZ

0,129***

0, 198 (8,230)

0,000

0,104

0, 441 (25,581)

PR_SIT

0, 079**

0, 101 (10,180)

0,000

0,155

0,427 (24,635)

KAPIT

0,142***

0, 356 (9,436)

0,000

0,136

0,432 (24,608)

*, **, *** Konstanta α je statistično značilna pri manj kot 10- (*), manj kot 5- (**) in manj kot 1-odstotnem (***)
tveganju.

155

Smer vpliva se ne nanaša na zgodnejši prenos kmetije na naslednika, kar bi bilo logično in smiselno, ampak na

podaljšanje časa predaje kmetije nasledniku.
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Priloga 5: Rezultati izvedbe parcialnih tobit modelov za ugotavljanje vplivov dejavnikov socialnogeografske
strukture kmetij na časovno opredelitev prenosa kmetij na naslednike156 – zvezna vrednost Yi * pomeni
starost naslednika, pri kateri bo kmetijo prevzel (PREVZ_S).
Pojasnjevalne

α

spremenljivke

Koeficient

Stopnja

(t-vrednost)

tveganja

2
RMF
(LRI)

σ
(t-vrednost)

OTR

0,485**

0,393 (5,147)

0,000

0,040

0,242 (24,647)

OTR_M

0, 034**

0, 082 (9,130)

0,000

0,130

0, 229 (24,742)

OTRM_OTR

0,007

0,288 (10,680)

0,000

0,161

0,245 (24,785)

G_STAR

0,280***

0,208 (1,844)

0,065

0,001

0,248 (24,592)

G_STAR2

0,223***

0,184 (2,032)

0,042

0,002

0,248 (24,596)

G_ZAP

0,016***

–0,148 (–0,683)

0,495

0,001

0,248 (24,604)

G_P_ZAP

0,158***

–0,006 (–0,239)

0,881

0,000

0,248 (24,603)

GVZ

0,065***

0,103 (8,049)

0,000

0,096

0,235 (24,699)

PR_SIT

0,398**

0,052 (9,778)

0,000

0,137

0,229 (24,753)

KAPIT

0,072***

0,185 (9,155)

0,000

0,124

0,231 (24,727)

*, **, *** Konstanta α je statistično značilna pri manj kot 10- (*), manj kot 5- (**) in manj kot 1-odstotnem (***)
tveganju.

156

Smer vpliva se ne nanaša na zgodnejši prenos kmetije na naslednika, kar bi bilo logično in smiselno, ampak na

podaljšanje časa predaje kmetije nasledniku.
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Priloga 6: Delež izbranih hribovskih kmetij po občinah glede na verjetnost, da bo kmetijo prevzel
naslednik, ki se bo na njej še naprej ukvarjal s kmetovanjem – Pi .
Občina

N157

Bled

pod 50∗

50 in več+

0–24,9

25–49,9

50–74,9

75–100

34

58,8

41,2

0,0

58,8

29,4

11,8

Bohinj

94

55,3

44,7

0,0

55,3

40,4

4,3

Bovec

41

41,5

58,5

0,0

41,5

53,7

4,9

Braslovče

19

10,5

89,5

0,0

10,5

52,6

36,8

Cerklje na Gorenjskem

7

0,0

100,0

0,0

0,0

42,9

57,1

Cerkno

329

58,7

41,3

0,0

58,7

35,6

5,8

Črna na Koroškem

70

42,9

57,1

0,0

42,9

42,9

14,3

Dobje

32

46,9

53,1

0,0

46,9

50,0

3,1

Dobrna

19

31,6

68,4

0,0

31,6

47,4

21,1

Dobrova – Polhov Gradec

130

28,5

71,5

0,0

28,5

39,2

32,3

Dol pri Ljubljani

14

35,7

64,3

0,0

35,7

64,3

0,0

Domžale

7

28,6

71,4

0,0

28,6

42,9

28,6

Dravograd

162

31,5

68,5

0,0

31,5

48,8

19,8

Gorenja vas – Poljane

245

33,5

66,5

0,0

33,1

46,5

20,4

157
∗

P i (%)

N = število kmetij.

Kmetijam, na katerih je bila verjetnost, da jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjali s

kmetovanjem, manjša od 50 %, smo dodelili izid Yi = 0 .
+

Kmetijam, na katerih je bila verjetnost, da jih bodo prevzeli nasledniki, ki se bodo na njih še naprej ukvarjal s

kmetovanjem, večja ali enaka 50 %, smo dodelili izid Y i = 1 .
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Občina

N157

Gornji Grad

P i (%)
pod 50∗

50 in več+

0–24,9

25–49,9

50–74,9

75–100

61

26,2

73,8

0,0

26,2

39,3

34,4

Hoče – Slivnica

31

9,7

90,3

0,0

9,7

61,3

29,0

Horjul

23

17,4

82,6

0,0

17,4

56,5

26,1

Hrastnik

52

50,0

50,0

0,0

50,0

40,4

9,6

Idrija

243

37,4

62,6

0,0

37,4

44,9

17,7

Jesenice

38

39,5

60,5

0,0

39,5

47,4

13,2

Jezersko

18

44,4

55,6

0,0

44,4

33,3

22,2

Kamnik

167

24,6

75,4

0,0

24,6

53,3

22,2

Kanal158

1

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Kobarid

90

63,3

36,7

0,0

63,3

33,3

3,3

Kranj

33

42,4

57,6

0,0

42,4

51,5

6,1

Kranjska gora

96

52,1

47,9

0,0

52,1

34,4

13,5

Krško

57

33,3

66,7

0,0

33,3

40,4

26,3

Laško

342

52,9

47,1

0,0

52,9

40,1

7,0

Litija

416

27,2

72,8

0,0

27,2

55,0

17,8

Ljubljana

94

23,4

76,6

0,0

23,4

64,9

11,7

158

Glede na to, da sodi med izbrane kmetije v občini Kanal le ena kmetija (v območju alpskega in predalpskega

sveta namreč ne ležijo vsa naselja v občini), smo dodatno preverili, kakšna je zastopanost vseh hribovskih kmetij v
občini po stanjih in odločitvah glede nasleditve na njih. Rezultati kažejo, da ima izid Yi = 0 63,2 % kmetij, izid Y i = 1
pa 36,8 % teh.

371

Občina

N157

Ljubno

P i (%)
pod 50∗

50 in več+

0–24,9

25–49,9

50–74,9

75–100

60

30,0

70,0

0,0

30,0

45,0

25,0

Logatec

141

31,2

68,8

0,0

31,2

44,0

24,8

Lovrenc na Pohorju

46

43,5

56,5

0,0

43,5

32,6

23,9

Luče

112

51,8

48,2

0,0

51,8

32,1

16,1

Lukovica

58

20,7

79,3

0,0

20,7

60,3

19,0

Maribor

7

14,3

85,7

0,0

14,3

57,1

28,6

Medvode

20

30,0

70,0

0,0

30,0

60,0

10,0

Mežica

41

9,8

90,2

0,0

9,8

43,9

46,3

Mislinja

161

41,6

58,4

0,0

41,6

45,3

13,0

Moravče

64

35,9

64,1

1,6

34,4

54,7

9,4

Mozirje

51

27,5

72,5

0,0

27,5

39,2

33,3

Muta

73

45,2

54,8

0,0

45,2

39,7

15,1

Nazarje

22

27,3

72,7

0,0

27,3

45,5

27,3

Nova gorica159

1

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Oplotnica

39

20,5

79,5

0,0

20,5

48,7

30,8

Podvelka

119

58,0

42,0

0,0

58,0

35,3

6,7

159

Glede na to, da sodi med izbrane kmetije v občini Nova gorica le ena kmetija (v območju alpskega in

predalpskega sveta namreč ne ležijo vsa naselja v občini), smo dodatno preverili, kakšna je zastopanost vseh
hribovskih kmetij v občini po stanjih in odločitvah glede nasleditve na njih. Rezultati kažejo, da ima izid Yi = 0 65,1
% kmetij, izid Y i = 1 pa 34,9 % teh.
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Občina

N157

Prebold

P i (%)
pod 50∗

50 in več+

0–24,9

25–49,9

50–74,9

75–100

28

39,3

60,7

0,0

39,3

42,9

17,9

Preddvor

17

41,2

58,8

0,0

41,2

52,9

5,9

Prevalje

123

20,3

79,7

0,0

20,3

46,3

33,3

Rače – Fram

14

21,4

78,6

0,0

21,4

35,7

42,9

Radeče

66

65,2

34,8

0,0

65,2

22,7

12,1

Radlje ob Dravi

132

42,4

57,6

0,8

41,7

48,5

9,1

Ravne na Koroškem

123

32,5

67,5

0,0

32,5

48,8

18,7

Ribnica na Pohorju

51

58,8

41,2

0,0

56,9

37,3

5,9

Ruše

14

42,9

57,1

0,0

42,9

35,7

21,4

Selnica ob Dravi

64

28,1

71,9

0,0

28,1

50,0

21,9

Sevnica

185

33,0

67,0

0,0

33,0

48,6

18,4

Slovenj Gradec

153

31,4

68,6

0,0

31,4

41,2

27,5

Slovenska Bistrica

52

15,4

84,6

0,0

15,4

38,5

46,2

Slovenske Konjice

17

17,6

82,4

0,0

17,6

76,5

5,9

Solčava

35

37,1

62,9

0,0

37,1

34,3

28,6

Šentjur pri Celju

70

40,0

60,0

0,0

40,0

51,4

8,6

Škofja Loka

116

25,9

74,1

0,0

25,9

48,3

25,9

Šmartno ob Paki

24

41,7

58,3

0,0

41,7

29,2

29,2

Šoštanj

68

23,5

76,5

0,0

23,5

38,2

38,2
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Občina

N157

Štore

P i (%)
pod 50∗

50 in več+

0–24,9

25–49,9

50–74,9

75–100

38

31,6

68,4

0,0

31,6

52,6

15,8

Tabor

19

21,1

78,9

0,0

21,1

42,1

36,8

Tolmin

278

52,5

47,5

0,0

52,2

35,6

12,2

Trbovlje

60

38,3

61,7

0,0

38,3

55,0

6,7

Trebnje

10

30,0

70,0

0,0

30,0

50,0

20,0

Tržič

66

39,4

60,6

0,0

39,4

48,5

12,1

Velenje

73

28,8

71,2

0,0

28,8

54,8

16,4

Vitanje

121

24,8

75,2

0,0

24,8

47,9

27,3

Vojnik

1

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

Vransko

61

19,7

80,3

0,0

19,7

52,5

27,9

Vrhnika

12

33,3

66,7

0,0

33,3

41,7

25,0

Vuzenica

58

13,8

86,2

0,0

13,8

63,8

22,4

Zagorje ob Savi

294

31,8

68,7

0,0

31,3

55,4

13,3

Zreče

52

9,6

90,4

0,0

9,6

48,1

42,3

Žalec

4

25,0

75,0

0,0

25,0

75,0

0,0

Železniki

175

40,0

60,0

0,0

40,0

50,3

9,7

Žiri

79

32,9

67,1

0,0

32,9

43,0

24,1
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Priloga 7: Anketni vprašalnik
A N K E T N I

V P R A Š A L N I K

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Koliko oseb živi na kmetiji?
Seštejte: osebe v Vašem gospodinjstvu + če

oseb.

je na kmetiji še kakšno gospodinjstvo,
prištejte osebe tudi iz tega gospodinjstva.

Koliko oseb na kmetiji je starih med 0 in
14 let?

oseb.

Koliko oseb na kmetiji je starih med 15
in 64 let?

oseb.

Koliko oseb na kmetiji je starih 65 in več
let?

oseb.

Koliko oseb živi (vključno z Vami) samo v
Vašem gospodinjstvu?

oseb.
PODATKI O GOSPODARJU

Vaš spol?

1.

Moški

2.

Ženski

Koliko ste stari?
let.
Koliko let ste že gospodar na kmetiji?
let.
Ali ste prevzeli kmetijo kot naslednik
prejšnjega gospodarja?

1.

DA

2.

NE

Če NE, na kakšen način ste prišli do kmetije (npr. nakup,
podaritev, zakup)? __________________________________.

Koliko generacij je kmetija že v rokah
Vaše družine?
Če bi se morali danes še enkrat odločiti,

generacij.
1.

DA
Zakaj?________________________________________.

2.

NE
Zakaj?______________________________________.

ali boste prevzeli kmetijo in na njej
gospodarili, ali bi se odločili enako?
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Ali ste poročeni oziroma živite v
zunajzakonski zvezi?

1.

DA

2.

NE

Koliko otrok imate in koliko jih je
moškega spola?

Imam
moškega spola.

otrok, od tega je

1.

Osnovnošolsko.

2.

Srednješolsko.

3.

Visokošolsko.

1.

DA

2.

NE

DA odgovorite tudi, če ste brezposelni ali

1.

DA

upokojeni oziroma ste bili pred tem

2.

NE

kmetije? (Z DA odgovorite tudi, če je

1.

DA

brezposeln ali upokojen oziroma je bil pred

2.

NE

Kakšno izobrazbo imate?

Ali imate kmetijsko izobrazbo?

otrok

Ali ste zaposleni tudi zunaj kmetije? (Z

zaposleni zunaj kmetije).
Ali je Vaš partner zaposlen tudi zunaj

tem zaposlen zunaj kmetije).
PODATKI O NASLEDNIKU

Obkrožite tisto TRDITEV O
NASLEDNIKU, ki za Vašo kmetijo
najbolj drži:

1.

Naslednik je že natančno določen.

2.

Naslednik še ni natančno določen, vendar je nekdo za to
že predviden.

3.

Naslednik še ni natančno določen in nihče še ni predviden
za naslednika.

Naslednik je nekdo, ki bo za Vami formalno
prevzel kmetijo kot gospodar in jo vodil,
vendar ni nujno, da bo nadaljeval s
kmetovanjem.

Odgovorite, če ste obkrožili 1. ali 2. TRDITEV O NASLEDNIKU

Ali se je naslednik tudi sam že odločil, da bo prevzel kmetijo? Obkrožite najbolj verjetne odgovore.
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1.

DA → Če DA, ali bo naslednik po prevzemu kmetije nadaljeval s kmetovanjem?

1. DA 2. NE

2. NE → Če NE, mislite, da se bo odločil, da jo bo prevzel? 1. DA
2. NE → Če NE, ali menite, da
boste zagotovo našli in določili naslednika, ki bo prevzel kmetijo in tudi nadaljeval s
kmetovanjem? 1. DA
2. NE

Čez koliko let boste prenehali
gospodariti na kmetiji in kmetijo tudi
formalno predali nasledniku?

Katerega spola je naslednik?

Čez

let.

1.

Moški

2.

Ženski

Koliko je naslednik star?
let.
Ali je naslednik z Vami v sorodstvenem

1.

DA

razmerju?

2.

NE

Če DA, v katerem (npr. sin ....)? _______________________.
1.

DA

2.

NE

1.

DA

2.

NE

1.

DA

2.

NE

1.

Osnovnošolsko.

2.

Srednješolsko.

3.

Visokošolsko.

oziroma ali jo bo imel, ko bo končal

1.

DA

šolanje?

2.

NE

1.

DA

2.

NE

Ali naslednik živi na Vaši kmetiji?
Ali je naslednik član Vašega
gospodinjstva?
Ali se naslednik še šola?
Kakšno izobrazbo ima naslednik
oziroma kakšno izobrazbo bo imel, ko
bo končal šolanje?
Ali ima naslednik kmetijsko izobrazbo

Ali je naslednik zaposlen tudi zunaj
kmetije? (Z DA odgovorite tudi, če je
brezposeln).
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Mislite, da bo naslednik po prevzemu
kmetije zaposlen tudi zunaj kmetije?
Obkrožite najbolj verjeten odgovor.

1.

DA

2.

NE

Odgovorite, če ste obkrožili 3. TRDITEV O NASLEDNIKU
Čez koliko let boste prenehali
gospodariti na kmetiji?

Čez

Ali menite, da boste do takrat zagotovo

1.

DA

našli in določili naslednika, ki bo

2.

NE. In to vem že

prevzel kmetijo in tudi nadaljeval s

Če NE, kaj se bo zgodilo s kmetijo?
________________________________________________.

kmetovanjem? Obkrožite najbolj verjeten

let.

let.

odgovor.
PODATKI O OBSEGU OPRAVLJENEGA DELA NA KMETIJI
Koliko ur na dan ste porabili v obdobju
od 1. 7. 2004 do 1. 7. 2005 Vi in koliko
druge osebe, ki živijo na kmetiji in so
starejše od 15 let, za delo na kmetiji? Pri
tem ne štejte gospodinjskih del.

Gospodar: _______ur/dan.

Oseba 4: ______ ur/dan.

Oseba 1: _______ ur/dan.

Oseba 5: ______ ur/dan.

Oseba 2: _______ ur/dan.

Oseba 6: ______ ur/dan.

Oseba 3: _______ ur/dan.

Oseba 7: ______ur/dan.

Obkrožite tiste člane, ki so stari 65 in več
let.

Za koliko ur ste v obdobju od 1. 7. 2004
do 1. 7. 2005 najeli na svoji kmetiji

Za

ur na leto.

delovno silo za opravljanje strojnih
storitev (npr. sečnja, spravilo lesa ...)?
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Če zaposlujete na svoji kmetiji tudi
redno zaposlene delavce, navedite za
vsakega posebej, koliko ur na dan je
porabil v obdobju od 1. 7. 2004 do 1. 7.

Delavec 1: ______ur/dan.

Delavec 4:_____ ur/dan.

2005 za delo na Vaši kmetiji?

Delavec 2: _____ ur/dan.

Delavec 5: _____ ur/dan.

Pri tem ne štejte gospodinjskih del.

Delavec 3: ______ ur/dan.

Delavec 6: _____ ur/dan.

Obkrožite tiste delavce, ki so stari 65 in več
let.

Če so vam v obdobju od 1. 7. 2004 do 1.
7. 2005 občasno pri kmetijskih delih
(npr. sezonska dela – spravilo sena itd.) na
kmetiji pomagale tudi druge osebe (npr.

Pomagali so skupaj

dni.

sorodniki, sosedi itd.), ki so starejše od 15
let in NE živijo na kmetiji, navedite,
koliko dni so delali vsi skupaj na Vaši
kmetiji? Čas preračunajte na polne
delovne dni – 8 ur.

Posebej napišite za osebe, ki so stare 65
in več let.
Kako se je glede na razpoložljivo

1.

Povečalo se je.
Zakaj?________________________________________.

2.

Zmanjšalo se je.
Zakaj?________________________________________.

3.

Ni se spremenilo.

1.

Povečalo se bo.
Zakaj?________________________________________.

2.

Zmanjšalo se bo.
Zakaj?________________________________________.

3.

Ne bo se spremenilo.

delovno silo in njene zmogljivosti
spremenilo skupno število delovnih ur
na Vaši kmetiji v zadnjih 10 letih?
Kako se bo glede na razpoložljivo
delovno silo in njene zmogljivosti
spremenilo skupno število delovnih ur
na Vaši kmetiji v prihodnje?

PODATKI O LOKACIJI KMETIJE
Ime naselja in občine, v kateri se nahaja
Vaša kmetija.

Naselje, občina: ____________________________________.
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Na kateri nadmorski višini leži Vaša
metrov nadmorske višine.

kmetija?
Kakšna je naravna lega kmetije za

1.

Ugodna.

kmetijsko pridelavo?

2.

Neugodna.

občinskega središča? __________ km.
osnovne šole? __________km.
trgovine z osnovnimi živili? __________ km.

Koliko je kmetija oddaljena od ...

zdravnika? __________ km.
veterinarja? __________ km.
najbližje glavne ceste v dolini? __________ km.
V kakšnem stanju so cestne povezave
1.

V dobrem stanju.

2.

V slabem stanju.

oddaljena od najbližjih središč in

1.

DA

prometnih poti oziroma je odmaknjena,

2.

NE

1.

Na samem.

2.

V zaselku.

3.

V vasi.

od Vaše kmetije do najbližjih središč in
glavnih prometnih poti v dolini?
Ali menite, da je Vaša kmetija precej

izolirana?

Kje stoji Vaša kmetija?

PODATKI O VELIKOSTI KMETIJE
Kako velika je Vaša kmetija?
Ali je po Vašem mnenju kmetija velika
ali majhna?

Koliko je kmetijskih zemljišč, koliko
gozda in koliko nerodovitnih zemljišč?

hektarjev.
1.

Velika.

2.

Majhna.

__________ ha kmetijskih zemljišč,
__________ ha gozda,
__________ ha nerodovitnih zemljišč.
imate v lasti? __________ ha,
imate v najemu? __________ ha,

Koliko kmetijskih zemljišč ...

dajete v najem? __________ ha,
je v zaraščanju? __________ ha,
je neobdelanih (ne štejte zemljišč v prahi)? _________ ha.
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Če imate v najemu kmetijska zemljišča,
sit/hektar.

koliko (povprečno) plačujete za 1 hektar
najetih zemljišč?
Kako se je v zadnjih 10 letih spremenila
velikost kmetijskih zemljišč, ki jih
aktivno uporabljate za kmetijsko
pridelavo?

Če ste v zadnjih 10 letih dali kmetijska
zemljišča v najem oziroma ste jih prodali,

1.

Velikost se je povečala.
Zakaj?________________________________________.

2.

Velikost se je zmanjšala.
Zakaj?________________________________________.

3.

Velikost se ni spremenila.

1.

Velikost se bo povečala.
Zakaj?________________________________________.

2.

Velikost se bo zmanjšala.
Zakaj?________________________________________.

3.

Velikost se ne bo spremenila.

če so se začela zaraščati ali pa ste jih
pustili neobdelana, obkrožite št. 2.
Kako se bo v prihodnje spremenila
velikost kmetijskih zemljišč, ki jih boste
aktivno uporabljali za kmetijsko
pridelavo?

Če boste v prihodnje dali kmetijska
zemljišča v najem oziroma jih boste
prodali, če se bodo začela zaraščati ali pa
jih boste pustili neobdelana, obkrožite št.
2.

PODATKI O ŽIVINOREJI

Ali je na kmetiji glavna proizvodna
usmeritev živinoreja?

1.

DA

2.

NE
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Mlado govedo, staro manj kot 1 leto, za zakol: __________
Mlado govedo, staro manj kot 1 leto, za nadaljnjo rejo:
__________
Mlado govedo, staro 1–2 leti: __________
Plemenske telice, stare 2 leti ali več: __________
Plemenski biki, stari 2 leti in več: __________
Telice za pitanje, stare 2 leti ali več: __________
Krave molznice: __________
Krave rejnice, dojilje: __________
Drugo govedo, staro 2 leti ali več (biki, voli, krave za zakol):
__________
Prašiči za pitanje (20 kg in več): __________
Plemenski prašiči (50 kg in več): __________
Napišite, kolikšno število posamezne

Žrebeta do 1 leta: __________

živine imate v lasti.

Drugi konji: __________
Plemenske ovce (mlečne in druge): __________
Plemenske koze (mlečne in druge): __________
Kokoši nesnice: ___________
Druge kokoši (petelini jarkice): __________
Pitovni piščanci: __________
Pegatke: __________
Purice in purani: __________
Goske in gosaki: __________
Noji: __________
Druga perutnina: __________
Plemenski kunci (samice): __________
Damjaki: __________
Navadna jelenjad: __________

Kolikšen delež živinorejske proizvodnje
je namenjen za prodajo in kolikšen

Prodaja: __________% proizvodnje.

delež za domačo porabo (skupaj = 100

Domača poraba: __________% proizvodnje.

%)?
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Kako se je spremenilo število živine na
Vaši kmetiji v zadnjih 10 letih?

Kako se bo na kmetiji v prihodnje
spremenilo število živine?

1.

Povečalo se je.
Zakaj?________________________________________.

2.

Zmanjšalo se je.
Zakaj?________________________________________.

3.

Ni bilo sprememb.

1.

Povečalo se bo.
Zakaj?________________________________________.

2.

Zmanjšalo se bo.
Zakaj?________________________________________.

3.

Ne bo se spremenilo.

PODATKI O GOZDARSTVU
Koliko znaša v povprečju letni posek?

m3.

Ali mislite, da je Vaš gozd že zelo
izsekan?

1.

DA

2.

NE

PODATKI O DOPOLNILNIH DEJAVNOSTIH
Ali se na kmetiji ukvarjate z
dopolnilnimi dejavnostmi?
Ali se boste v prihodnosti ukvarjali z
dopolnilnimi dejavnostmi?

1.

DA

2.

NE

1.

DA

2.

NE

PODATKI O PRIHODKIH
(od prihodkov ne odštevajte stroškov, npr. stroškov za semena in sadike, kupljena gnojila, goriva in maziva,
električno energijo, krmo, zavarovanja, veterinarske storitve, najete strojne in druge storitve, vzdrževanje
osnovnih sredstev, stroški amortizacije za stroje, zgradbe in opremo itd.)
Koliko oseb na kmetiji, ki bi lahko bili
oseb.

zaposleni zunaj kmetije, vendar niso, je
zaradi tega odvisnih samo od prihodka
kmetije?

Koliko znaša na kmetiji v enem letu
PRIHODEK, ki izhaja iz virov na kmetiji =
kmetijska proizvodnja + gozdarstvo +
dopolnilne dejavnosti (če jih imate)?
Upoštevajte tudi različne subvencije!

1.

Do 500000 sit

2.

Nad 500000 do 1 milijon sit.

3.

Nad 1 do 3 milijonov sit.

4.

Nad 3 do 5 milijonov sit.

5.

Nad 5 do 7 milijonov sit.

6.

Nad 7 do 10 milijonov sit.

7.

Nad 10 milijonov sit.
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Ali ste zadovoljni z višino prihodka, ki
izhaja iz virov na kmetiji?

1.

DA

2.

NE

Koliko odstotkov prinašajo posamezni
viri k CELOTNEMU PRIHODKU v enem
letu na kmetiji?
Viri na kmetiji (kmet. proizvodnja, gozdarstvo, dopol. dejav.):
Celotni prihodek je seštevek vseh
prihodkov iz virov na kmetiji in virov zunaj
kmetije. Skupaj = 100 %.

__________% k celotnemu prihodku na kmetiji,
Viri zunaj kmetije (plače zaposlenih oseb, ki živijo na kmetiji,
pokojnine ...): __________% k celotnemu prihodku na kmetiji.

Primer:
Viri na kmetiji = 80 % + viri zunaj kmetije =
20 %.
Koliko odstotkov prinašajo na kmetiji k
CELOTNEMU PRIHODKU v enem letu

__________% k celotnemu prihodku na kmetiji.

subvencije?
Iz katerih virov so se v zadnjih 10 letih

1.

Iz virov na kmetiji.

prihodki na kmetiji bolj povečali?

2.

Iz virov zunaj kmetije.

predvidoma v prihodnje na kmetiji bolj

1.

Iz virov na kmetiji.

prevladovali?

2.

Iz virov zunaj kmetije.

Prihodki iz katerih virov bodo

PODATKI O TEHNIČNI OPREMLJENOSTI
Kako je kmetija opremljena s stroji in z

1.

Preveč opremljena.

napravami glede na potrebe na kmetiji?

2.

Premalo opremljena.

3.

Opremljena je ravno prav.

1.

DA

2.

NE

Ali boste v prihodnosti opremljali
kmetijo z novimi stroji in napravami?

PODATKI O RAZVOJNIH USMERITVAH
Ali je Vaša kmetija opredeljena kot

1.

DA

ekološka?

2.

NE
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Ali se boste z ekološkim kmetovanjem

1.

DA

ukvarjali v prihodnje?

2.

NE

Ali je kmetija finančno dovolj močna, da

1.

DA

je zmožna vlagati v nadaljnji razvoj?

2.

NE

Ali menite, da je morebiten dolg zaradi

1.

DA

najetih kreditov zelo obremenilen za

2.

NE

nadaljnji razvoj kmetije?

3.

Na kmetiji nimamo najetih kreditov.

Hvala za sodelovanje.
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