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POGOJI IN PERSPEKTIVE ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V BRKINIH
Izvleček:
Diplomsko delo preučuje območje Brkinov kot potencialno območje za ekološko kmetijstvo.
Za to območje so značilne na eni strani ugodne naravne možnosti za razvoj ekološkega
kmetijstva, na drugi strani pa demografski kazalci nakazujejo negativne trende.
Brkini so hribovito- gričevnata pokrajina z vmesnimi dolinami, kjer je z izjemo največjih
strmin na pobočjih ter ozkih grap potokov kmetijska raba povsem mogoča. Tudi klimatski,
pedološki in hidrološki kazalci nakazujejo ugodne pogoje za razvoj ekološkega kmetijstva.
Drugačna je demografska slika Brkinov. Območje na jugu države je odmaknjeno od glavnih
prometnih tokov. Večina obravnavanih naselij ne presega velikosti 500 prebivalcev.
Prebivalstvo je starajoče ter nizko izobraženo in nima interesa nadaljevati s kmetijstvom, niti
uvajati sprememb v načinu dela ter se prilagajati spremenjenim pogojem in novim tržnim
zakonitostim. Ljudje so razočarani nad sedanjim stanjem kmetijstva ter pesimistično gledajo v
prihodnost. Gospodarji kmetij vidijo velik problem v pomanjkanju mlade delovne sile. Mladi
pa v kmetijstvu ne vidijo perspektive.
Pri uvajajnju ekološkega kmetijstva na območju Brkinov predstavlja velik problem neurejeno
tržišče. Zaradi neorganizirane prodaje in odkupa pridelkov, nizke kupne moči in
nepoznavanja ekoloških pridelkov kupcev, se ekološko kmetijstvo le s težavo uveljavlja.
Brkini imajo tako velik naravni potencial, demografski primanjkljaj pa trenutno ne omogoča
uvajanja ekološkega kmetijstva.
KLJUČNE BESEDE: Brkini, ekološko kmetovanje, demografsko ogrožena območja,
ogozdovanje, sonaravni razvoj
CONDITIONS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN
BRKINI
Abstract:
Diploma work investigates region Brkini as potencial region for organic farming.
For this region are tipical on one side favourable natural possibilities for development of
organic farming, on the other side demographic caracteristics showes negative trends.
Brkini are mountainous, hilly landscape, with intermediate valleys, where is with exception of
big slopes, tight valleys, farming completely possible. Also climatic, paedological and
hidrological index indicate favourable conditions for development of organic farming.
The demographical picture is completely different. Region on the south part of the country is
distanced from all main roads. Most of treated settlements is not bigger than 500 inhabitants.
Population in Brkini is getting older, they are low educated and they have no interest in
continuing farming, nor eaven introducing new ways of work or addopting different
conditions and new market lawfulness. Inhabitants are disappointed over todays conditions in
farming and they pessimistically look into the future. Farmers see big problem in missing
young labouring people. But young people don´t see any prospects in farming.
With all this, introduction of organic farming meets big problems with unsettled market.
Organic farming has big problems in introducing in Brkini. Sale and buying off farming
products are not organized, buying power in Brkini is low and buyers ignore organic products
because they don´t know them.
Brkini have big natural potencial, but demographical deficit faints development of organic
farming.
KEY WORDS: Brkini, organic farming, demografical threaten regions, process of wooding,
sustainable development
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1. UVOD
1.1. Namen in cilji diplomskega dela ter izhodiščne hipoteze
V diplomskem delu bodo obdelani pogoji za ekološko kmetijstvo na območju Brkinov. Za
Brkine sem se odločila, ker moji predniki izhajajo iz teh krajev. V preteklosti je bilo
kmetijstvo na tem območju glavni vir preživetja. Danes je stanje povsem drugačno;
kmetijstvo je v zatonu, druge dejavnosti pa se ne razvijajo. Zanimalo me je, kakšne so
možnosti razvoja ekološkega kmetijstva na tem območju.
Danes kažejo Brkini žalostno podobo. Staro prebivalstvo in zaraščajoča pokrajina so slabi
napovedniki za prihodnost. Po drugi strani naravnogeografski pogoji in neonesnaženost
območja predstavljajo priložnost za kmetijstvo. Zemljiška razdrobljenost, majhne posesti in
reliefne značilnosti nakazujejo dobre možnosti za ekološko kmetijstvo. Zanimalo me je, ali bi
ekološko kmetijstvo lahko aktiviralo demografsko ogroženo območje.
Namen diplomskega dela je podrobneje preučiti naravni in demografski potencial za ekološko
kmetijstvo v Brkinih.
V diplomskem delu so preučene geografske značilnosti Brkinov - tako fizične kot družbene ki pogojujejo današnje stanje kmetijstva, ter potencialne možnosti razvoja ekološkega
kmetijstva v prihodnje. V nadaljevanju se preuči pojem ekološko kmetijstvo in pogoje, ki jih
postavlja tak način pridelave hrane. Na koncu so predstavljena območja in vrste kmetijstva, ki
so najbolj perspektivne za Brkine.
Cilji diplomskega dela:
-opredeliti območja z vidika kmetijske pridelave in jih ovrednotiti z vidika ekološkega
pridelovanja;
-opraviti raziskavo med kmeti in ugotoviti potencial oziroma pripravljenost kmetov za
ekološko kmetijstvo;
-izpostaviti glavne okoljske vidike uveljavitve ekološkega kmetijstva;
-pregledati tržne priložnosti tega območja;
-vizija nadaljnjega razvoja Brkinov z vidika ekološkega kmetijstva.
Hipoteze diplomskega dela:
-Na območju Brkinov so naravni pogoji ugodni za razvoj ekološkega kmetijstva.
-Kmetovanje je na teh območjih že samo po sebi ekstenzivno in prehod na ekološki način dela
ne bi bil težaven.
-Najprimernejša območja za razvoj in uvajanje ekološkega kmetijstva v Brkinih so slemena in
pobočja, dna dolin manjših potokov, dna slepih dolin na južni strani Brkinov ter kraški svet.
-Na obravnavanem območju so tržne in motivacijske možnosti za razvoj ekološkega
kmetijstva neugodne in omejujoče.
1.2. Uporabljena terminologija
-Agrarna pokrajina: je najbolj razširjen tip kulturne pokrajine, za katero so značilne
sorazmerno ohranjene lastnosti prvobitne pokrajine ter ureditev za različne načine uporabe
kmetijskih zemljišč, ki pogojujejo njeno fiziognomsko pestrost. Kmetijstvo ima v procesih
pokrajinskega preoblikovanja odločilen pomen (Rejec Brancelj, 2001).
-Onesnaženost pokrajine: so motnje v naravnem okolju, ki jih posredno ali neposredno
povzroča človek s snovmi, ki se pojavljajo na napačnem mestu in v napačnih količinah ter
oblikah. Onesnaženje povzroča človek s svojim nesmotrnim ravnanjem in gospodarjenjem
(Rejec Brancelj, 2001).
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-Okoljevarstveni vidik: izraža smotrno ravnanje in doseganje pokrajinskega ravnovesja ob
poznavanju specifičnih značilnosti pokrajine. Varstvo okolja je potrebno zagotoviti v vsaki
pokrajini, ne le v degradirani, ko je skoraj že prepozno. Ne gre le za varovanje z vidika
človeka in ohranjanje tistega, kar je pomembno zanj, temveč za varovanje celotne pokrajine in
vzdrževanje dinamičnega ravnovesja nasploh (Rejec Brancelj, 2001).
-Gnojila: so organski ali mineralni dodatki obdelovalnim površinam za vzdrževanje
rodovitnosti in povečevanje količine kmetijskih pridelkov. Organska gnojila so gnoj,
gnojnica, gnojevka, kompost in humus; mineralna gnojila pa so pripravljena iz elementov
rudnin ali iz mešanic; lahko so enokomponentna, mešana ali kompleksna (Rejec Brancelj,
2001).
-Organska gnojila: so naravna mineralna gnojila, njihov nastanek je povezan z hlevskim
gnojem, gnojevko (razredčena mešanica velikih količin vode z gnojevim blatom, urinom in
drobnimi delci nastilja, uporablja se ga pri intenzivnem pašno-košnem gospodarstvu v
predalpskem in aplskem svetu), gnojnico (je nepredelana tekočina, ki se zbira v gnojnični
jami), posušena krvjo, kostno moko, iztrebki različnih živali - gvano, gnojili rastlinskega
izvora - kompost. Organska gnojila so ponavadi zelo harmonična, bogata z različnimi
kemijskimi elementi, zato je njihova uporaba priporočljiva, žal pa pri gnojenju količinsko
omejena. Uporaba gnojnice in gnojevke je prepovedana med 15. novembrom in 15.
februarjem ker rastlinstvo miruje (Rejec Brancelj, 2001).
-Mineralna gnojila: se dodaja prsti za izboljševanje rodovitnosti prsti in hkrati za rast
kulturnih rastlin. Sestavljajo jih kemijski elementi dušik, fosfor ali kalij. Večina mineralnih
gnojil je umetnih; naravna mineralna gnojila predstavljajo kalijeve soli in nitrati, ki jih
pridobivajo iz sode, gnojevke, posušene krvi, kostne moke in komposta. S preveliko uporabo
mineralnih gnojil se pojavijo siromašenja naravnega rastja in živalstva, večja občutljivost za
bolezni in degeneracije, onesnaženje tekočih voda in podtalnice, povečana evtrofikacija ter
rušenje ekološkega ravnovesja (Rejec Brancelj, 2001).
-Sredstva za varstvo rastlin: so lahko naravna ali sintetična in jih uporabljajo za zatiranje
škodljivih organizmov, plevela in bolezni na gojenih rastlinah. Naravna sredstva za varstvo
rastlin so tista, ki jih ustvarjajo rastline same in so strupena za živali. Sintetična ali kemična
sredstva za varstvo rastlin pa se delijo na fungicide, herbicide in insekticide (Rejec Brancelj,
2001).
-Sonaravno kmetijstvo: zanj je značilno opravljanje družbeno ekonomske vloge v harmoniji z
okoljem in v takih energetskih razmerah, ki zagotavljajo trajnost kljub stalnim spremembam.
Cilji sonaravnega kmetijstva so: čim večja vključitev naravnih procesov, kot so prehranski
ciklusi, fiksacija dušika, razmerja med škodljivci in njihovimi predatorji; zmanjšana uporaba
mineralnih gnojil, močnih krmil, sredstev za varstvo rastlin in živali, ki najbolj posegajo v
okolje in ga obremenjujejo; prizadeva si za večji izkoristek biološkega in genetskega
potenciala rastlinskih in živalskih vrst; boljša uskladitev med pridelovalnimi postopki in
biofizikalnimi omejitvami prsti z namenom zagotavljanja dolgoročne rodovitnosti prsti;
rentabilna in poceni pridelava hrane ob varovanju prsti, vode, energije in drugih biotičnih
virov. Takšen način kmetovanja vzdržuje dinamično ravnovesje v pokrajini in v vse faze
načrtovanja vključuje okoljevarstveni vidik. Brez upoštevanja tega vidika prihaja do
degradacije kmetijske pokrajine kot celote in njenih posameznih delov. Kakovost okolja lahko
izboljšamo le s sonaravno zasnovanimi spremembami v kmetijstvu ter z dvigom splošne
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stopnje okoljske osveščenosti prebivalstva ter z racionalnejšo rabo energetskih virov (Rejec
Brancelj, 2001).
-Ekološko kmetijstvo: je sistem pridelave hrane, ki si prizadeva uskladiti ekonomske,
ekološke in socialne zahteve današnjega časa. Je trajnostna kmetijska metoda, ki temelji na
spoznavanju, upoštevanju in upravljanju naravnih krogotokov snovi in energije. Gradi na
izkušnjah prejšnjih generacij. Izhaja iz spoznanja, da je dolgoročno lahko uspešno le tako
delo, ki temelji na partnerstvu z naravo in ne na nasilju in iskanju premoči nad njo. Za
ekološko kmetijstvo obstajajo sinonimi: biološko kmetijstvo, trajnostno kmetijstvo, sonaravno
kmetijstvo, uravnoteženo kmetijstvo (Fister, 2005).
Poznanih je več oblik ekološkega kmetovanja biološko-dinamično, organsko-biološko
kmetijstvo in permakultura.
-Biološkodinamična oblika ekološkega kmetijstva se je pojavila v začetku 20. stoletja, ko jo je
razvil dr. Steiner. Temelji na spoznavanju in uporabi energije zemlje in vesolja za razvoj
živali in rastlin. Pri vseh kmetijskih opravilih ravnajo v skladu s kozmičnimi silami (Fister,
2005).
-Organskobiološka oblika ekološkega kmetovanja: razvil jo je Muller v šestdesetih letih temelji na negovanju, pridobivanju in vzdrževanju preperele organske snovi. Osnovna misel
je, da so tla prvi pogoj za zdrave rastline in posledično zdrave ljudi. Odločilno vlogo pri
kakovosti prsti imajo talni organizmi (Fister, 2005).
-Permakultura: je zahteven način sodelovanja z naravo. Gre za spremenjeno kulturo življenja,
bivanja in ustvarjanja. Ta tip kmetovanja upošteva prirojene lastnosti rastlin in živali ter jih
kombinira z naravnimi značilnostmi pokrajine (Fister, 2005).
-Integrirana pridelava živil: tu je najpomembnejše doseganje ravnovesja med gnojili, ki jih
predpišejo na podlagi analize prsti ter potreb samih rastlin, pomembna je tudi primerna izbira
sort. Prednost dajejo mehaničnim pred kemičnimi oblikami varstva rastlin. Pri tem izvajajo
postopke s področja biologije, biotehnologije, žlahtenja in pridelovanja rastlin, ki omogočajo
minimalno uporabo fitofarmacevtskih sredstev na ekonomsko sprejemljivi ravni (Gornik,
2000).
-Karenca: je čas, ki mora preteči od zadnjega škropljenja s fitofarmacevtskim sredstvom do
spravila ali žetve tretiranih rastlin. Pri uporabi fitofarmacevtskega sredstva za razkuževanje
semena in sadik je karenca čas, ki mora preteči od uporabe sredstva do dajanja tretiranih
rastlin v promet (Gornik, 2000).

5

2. METODE DELA
2.1. Zbiranje podatkov in regionalnogeografska analiza
V diplomskem delu je bil uporabljen regionalnogeografski pristop. Ovrednoti naravne in
družbene dejavnike, ki so pomembni pri ocenjevanju možnosti za ekološko kmetijstvo.
Potrebni podatki za uporabo te metode so dostopni v različnih virih. Najprej sem se seznanila
s terminom ekološko kmetijstvo ter potrebno treminologijo. Potrebni viri so dostopni v
knjižnici na Filozofski fakulteti na Oddelku za geografijo, v Narodni univerzitetni knjižnici v
Ljubljani ter po lokalnih knjižnicah.
Podrobnejši podatki o prsteh, geološki strukturi so dostopni na Biotehniški fakulteti v
Ljubljani ter v kartografski zbirki na Oddelku za geografijo. Statistični podatki o
demografskih kazalcih pa na Statističnem uradu Republike Slovenije v Ljubljani.
Podatki o rabi tal se za izbrano območje ne zbirajo načrtno in skupno. Na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so dostopni le delni podatki o rabi tal. Podatki o rabi tal so
za nekatere občine dosegljivi tudi na internetnih straneh - Prostorski informacijski sistem
občin vendar se za območje Brkinov podatki ne zbirajo.
Težave so se pojavile pri zbiranju podatkov o sedanjem stanju kmetijstva na obravnavanem
območju. Na Statističnem uradu republike Slovenije so izvedli Popis kmetijskih gospodarstev
leta 2000. Iz tega popisa so podatki dostopni na ravni občin. Vendar za potrebe pisanja
diplomskega dela ne zadostujejo. Vse nadaljnje razpolaganje s temi podatki pa je omejeno
zaradi varovanja zasebnosti. Podatki so javno dostopni le za naselja, ki imajo več kot tri
kmete. Tega pogoja marsikatero naselje v Brkinih ne dosega. Za take podrobne podatke je
potrebno plačilo dela strokovnega delavca Statističnega urada RS. Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja teh podatkov ne zbira, tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano teh podatkov ni mogoče pridobiti. Zaradi opisanih omejitev so pridobljeni podatki iz
različnih virov.
Podatki, ki so uporabljeni v diplomskem delu, so pridobljeni na posameznih kmetijsko
pospeševalnih službah: v Ilirski Bistrici, Pivki, Sežani in Kozini. Opravljeni so bili vodeni
intervjuji z uslužbenci, ki so podali najosnovnejše podatke o stanju kmetijstva. Pridobljeni
podatki veljajo le za tiste kmete, ki prosijo za kmetijske subvencije, zato zahteva njihova
interpretacija upoštevanje možnih odstopanj. Z delom na terenu sem ugotovila, da večina
kmetov, ki kmetujejo tudi v manjšem obsegu, prosi za subvencije in da posledično ni velike
razlike med podatki iz kmetijsko pospeševalnih služb in dejanskim stanjem na podeželju.
Podatki iz kmetijsko pospeševalnih služb po občinah so težje primerljivi zaradi različnih
načinov zbiranja. Kmetijsko pospeševalna služba Ilirska Bistrica je posredovala publikacijo
Strategija razvoja kmetijstva v občini, ki vsebuje podatke iz leta 1997. Predvidevam lahko, da
se je stanje kmetijstva v vmesnih letih spremenilo. Na Kmetijsko pospeševalni službi
Postojna- enota Pivka, Kmetijsko pospeševalni službi Sežana- enota Kozina ter Kmetijsko
pospeševalni službi Sežana so dostopni podatki za leto 2005. Tako so izključeni kmetje, ki ne
prosijo za subvencije, a zemljo obdelujejo. Z delom na terenu sem ugotovila, da tovrstnih
kmetov ni veliko in njihov delež je pri interpretaciji podatkov lahko zanemarljiv.
Demografski podatki za območje Brkinov so dostopni na Statističnem uradu RS. Podatki o
številu prebivalcev, starostni in spolni sestavi ter njihovi izobrazbi so dostopni za posamezne
vasi.
Podatke o demografskih značilnostih kmetijskih gospodarstev (raba kmetijskih zemljišč,
starost ter šolska izobrazba gospodarjev kmetij) na obravnavanem območju je mogoče
pridobiti iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2000 na Statističnem uradu RS. Podatki na ravni
občin so javno dostopni; za raven naselij pa samo, če ima vas več kot tri uradno prijavljene
kmete. Ker je vasi, ki ustrezajo pogojem premalo, bi bili podatki le skromen oris dejanskega

6

stanja. Za potrebe diplomskega dela sem pridobila željene podatke združene za posamezno
občino.
Zaradi zgoraj navedenih problemov različnih podatkov ni mogoče izvesti njihove analize na
ravni posameznih naselij. Primerjave demografskih kazalcev posameznih pokrajinsko
ekoloških enot med seboj ne morem izvesti, kot sem načrtovala.
2.2. Anketiranje
V diplomskem delu sem ugotavljala pripravljenost, poznavanje in motivacijo prebivalcev za
kmetovanje, še posebej pa zanimanje kmetov za ekološki način kmetovanja. Med kmeti sem
uporabila anketni vprašalnik (Priloga 1: Anketni vprašalnik). Anketiranje sem izvedla v štirih
dneh, v aprilu in maju 2006. Vzorec je zajemal 70 anketirancev. Izbor anketirancev sem
pripravila na podlagi podatkov o stanju kmetijstva v Brkinih danes, ki sem jih pridobila na
posameznih kmetijsko pospeševalnih službah po občinah (na podlagi podatkov sem
izračunala, da je na obravnavanem območju približno 532 kmetov - to so tisti kmetje, ki
prosijo za subvencije na kmetijsko pospeševalnih službah - zato sem se odločila, da bo moj
vzorec večji od 10 % vseh kmetov). Anketiranje sem izvajala ustno, po posameznih vaseh na
posameznih kmetijah.
V anketi sem v prvem delu spraševala o stanju na kmetiji - o starosti gospodarja, o velikosti
kmetije, o velikosti obdelovalne zemlje, o tipu kmetovanja, o predvidenem širjenju/opuščanju
kmetovanja, v drugem delu pa sem se pozanimala, koliko kmetje poznajo ekološko
kmetijstvo, koliko jih ta način dela zanima in kako se nanj odzivajo.
3. EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Ekološko kmetijstvo si prizadeva uskladiti ekonomske, ekološke in socialne zahteve
današnjega časa. Je trajnostna kmetijska metoda, ki temelji na spoznavanju, upoštevanju in
upravljanju naravnih krogotokov snovi in energije. Sinonimi za ekološko kmetijstvoso:
biološko kmetijstvo, trajnostno kmetijstvo, sonaravno kmetijstvo, uravnoteženo kmetijstvo
(Fister, 2005).
Ekološko kmetijstvo je sodoben način gospodarjenja, ki gradi na izkušnjah prejšnjih
generacij. Izhaja iz spoznanja, da je dolgoročno lahko uspešno le tako delo, ki temelji na
partnerstvu z naravo in ne na nasilju in iskanju premoči nad njo. Ekološko kmetijstvo naj ne
bi obremenjevalo in onesnaževalo okolja, temveč naj bi ga ohranjalo za naslednje rodove - to
je sonaravna oblika kmetovanja. Je način trajnostnega kmetijstva, ki v pridelavi hrane temelji
na ravnovesju v sistemu tla-rastline-človek in sklenjenemu krogotoku hranil v njem (Fister,
2005).
Poznanih je več oblik ekološkega kmetovanja. Biološko-dinamično kmetijstvo se je pojavilo v
začetku 20. stoletja. Razvil jo je nemški naravoslovec dr. Rudolf Steiner. Danes je ta metoda
že široko razširjena, temelji na spoznavanju, proučevanju, uporabi snovi in energije zemlje za
rast rastlin in živali. Širši krog ljudi je ekološko kmetijstvo doseglo v 50-ih letih z gibanjem v
Švici in Avstriji.
Dr. H. Muller je razvil organsko biološko kmetijstvo, ki temelji na negovanju, pridobivanju in
vzdrževanju preperele organske snovi. Pri tem igrajo odločilno vlogo talni organizmi in živali,
kot so deževniki in krti, ki rahljajo zemljo, bakterije in glive, ki spreminjajo rastlinam
nedostopna hranila v dostopna.
Tretja oblika alternativnega kmetovanja je permakultura. To je zelo zahteven način
sodelovanja z naravo. Beseda je sestavljena iz besede permanent, ki pomeni stalen, trajen ter
besede kultura, ki zajema kulturo življenja, bivanja in ustvarjanja. Način kmetovanja
permakultura upošteva prirojene lastnosti rastlin in živali ter jih kombinira z naravnimi
značilnostmi pokrajine (Fister, 2005).
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Podlage za ekološko kmetijstvo v rastlinski pridelavi so: kolobarjenje, skrb za rodovitnost tal,
prepovedana je uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil in sintetičnih sredstev za varstvo
rastlin, gnojenje z organskimi gnojili. Rastline naj bi varovali pred škodljivci, boleznimi in
plevelom s kolobarjenjem in z vključevanjem metuljnic v kolobar, vzdrževanjem
neprekinjene zelene odeje na njivskih površinah, izbiro odpornejših vrst, z uporabo biotičnih,
biotehniških ter mehaničnih sredstev, z vzdrževanjem ravnovesja med predatorji in plenom.
Pri reji živali pa mora biti stalež živine prilagojen lastni pridelavi krme, obremenitev ne sme
presegati 2 GVŽ/ ha, izpust najmanj 180 dni v celem letu, določeni so minimalni standardi
glede hlevskih površin, prepovedana je živalim neprilagojena reja, prepovedano je krmljenje
živine s krvno in kostno moko ter drugimi krmami živalskega izvora, prepovedana je uporaba
hormonov, antibiotikov in zdravil proti stresu pred zakolom. Prepovedana je uporaba gensko
spremenjenih organizmov. Pri živalih je tudi pomembno, da upoštevamo vedenjske vzorce. V
ekološkem kmetijstvu ni dovoljena uporaba umetnih gnojil in pesticidov. Kmetje poskušajo v
skladu z naravnimi zakonitostmi in brez uporabe kemično-sintetičnih pripomočkov
pridelovati najbolj kakovostna živila. Eden od najpomembnejših pogojev za uspešno izvajanje
ekološkega kmetijstva je kolobarjenje. Kolobarjenje je vrstenje poljščin, krmnih rastlin,
zelenjadnic in zelišč na polju v nekem časovnem obdobju. S pravilnim kolobarjenjem
ohranjamo naravno ravnovesje, razporedimo delo čez celo leto, dosežemo celotno pokritost
tal, preprečimo kvarjenje strukture tal, ohranjamo rodovitnost tal, preprečujemo širjenje
specifičnih bolezni, škodljivcev in plevelov (Fister, 2005).
Ekološko kmetijstvo je kot najvišje vrednotena oblika trajnostnega kmetijstva postalo sestavni
del kmetijstva in trgovine z živili. Danes je ekološko kmetijstvo za mnoge evropske kmetije
edina možnost za dolgoročno ohranitev kmetijske dejavnosti, saj ponuja tržišču pridelke v
najvišjem kakovostnem razredu, ki so varni za potrošnika. Nekateri pojmujejo ekološko
kmetijstvo kot kmetijstvo, pri katerem naj bi šlo za star, tradicionalen način kmetovanja z
nizkimi donosi, kar pa ni pravilno. To pojmovanje počasi nadomešča spoznanje, da je
ekološko kmetijstvo ena od sodobnih, razvijajočih se trajnostnih metod gospodarjenja.
Pravilnost tega pristopa kaže uspešnost pridelave, kakovost pridelkov in vedno večje
povpraševanje (Fister, 2005).
Poleg ekološkega kmetovanja se med okolju prijazne oblike kmetijstva šteje tudi integrirano
pridelavo hrane. V sistem integrirane pridelave so vključene integrirana pridelava zelenjave,
grozdja in vina ter integrirana pridelava sadja. Pri tem načinu kmetovanja je najpomembnejše
doseganje uravnoteženega gnojenja, ki poteka na osnovi analiz tal in poznanih potreb rastlin,
hkrati se izbira odpornejše sorte, pri varstvu rastlin pa imajo prednost mehanični ukrepi pred
kemičnimi sredstvi. Nadzorniki imajo vpogled v sam potek pridelave, obdelovalnih površin,
analizo ostankov fitofarmacevtskih sredstev in ostankov dušika po spravilu pridelka (Fister,
2005).
3.1. Pravni predpisi na področju ekološkega kmetijstva
Glavne pravne podlage ekološkega kmetijstva v Sloveniji so Zakon o kmetijstvu (UR. L. RS.
54/2000), Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UR.
L. RS. 31/2001), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ekološki pridelavi in
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UR. L. RS. 52/2003), Pravilnik o določitvi
območij v republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko čebelarjenje (UR. L. RS. 52/2003),
Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (UR. L. RS.
58/2001), Standardi raznih interesnih združenj (Društvo Deteljica, 2006).
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Ekološko kmetijstvo je eden od načinov varovanja okolja. V tem pogledu ga deloma prekriva
tudi Nacionalni program varstva okolja, ki je osnovni programski dokument varstva okolja.
Ta program zagotavlja izboljšanje stanja okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega
dejavnika razvoja. Bistveni element programa je vpetost okoljske komponente in načel
trajnostnega razvoja v programe posameznih sektorjev. V Sloveniji se problemi na področju
kmetijstva nanašajo na opuščanje kmetovanja in posledično zaraščanje, kar povzroča
propadanje kulturne krajine, gospodarsko, kulturno in socialno nazadovanje teh območij in
zmanjševanje biotske pestrosti. Druge probleme pa prinaša intenzivno kmetovanje na
ravninskih območjih, kar predstavlja potencialni vir onesnaževanja prsti, pitne vode,
zmanjševanja pestrosti živalskih in rastlinskih vrst (Slovenski kmetijsko okoljski-program
2001-2006, 2001).
Leta 1993 je bila sprejeta Strategija razvoja slovenskega kmetijstva. Z njo so opredelili
usmeritev v eko-socialno kmetijstvo in stopili na pot naravi prijaznega kmetovanja. Podeželje
sprejema poleg tradicionalne kmetijske funkcije še druge javne funkcije, ki so v dobrobit
prebivalcem in obiskovalcem. Na ministrstvu so zastavili nadaljnji razvoj tako, da poskušajo
izboljšati dohodkovni položaj kmetovalcev, pospešujejo prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije, vzpostavljajo organizacijske oblike, dopolnjujejo kmetijstvo z
drugimi gospodarskimi dejavnostmi, kot so turizem, obrt, in z varovanjem narave (Slovenski
kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
Nacionalni program varstva okolja in Strategija razvoja slovenskega kmetijstva vplivata na
posamezne sektorje. Leta 2001 so posledično sprejeli Slovenski kmetijsko-okoljski program,
ki se v nekaterih poglavjih nanaša tudi na ekološko kmetijstvo. Sprejetje Slovenskega
kmetijsko-okoljskega programa je pomenilo velik napredek pri izvajanju programa reforme
slovenskega kmetijstva, hkrati pa je to prilagoditev pravnega reda Slovenije pravnemu redu
EU.
Glavni namen Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa je popularizacija kmetijske
pridelave, ki bi ustrezala potrebam potrošnikov in varovala zdravje ljudi, zagotavljala
trajnostno rabo naravnih virov in omogočala ohranjanje biotske pestrosti ter značilnosti
slovenske krajine. SKOP vsebuje tri osnovne ciljne skupine: I. skupina - zmanjševanje
negativnih vplivov kmetijstva na okolje; II. Skupina - ohranjanje naravnih danosti, biotske
pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine; III. Skupina - varovanje
zavarovanih območij in dodatna IV. Skupina - izobraževanje in promocija (Slovenski
kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001). Ukrepi Slovenskega kmetijsko-okoljskega
programa so namenjeni zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju
kulturne krajine in biotske pestrosti, odpravljanju zaraščanja ter varovanju okolja in
zavarovanih območij (Fister, 2005).
Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006 obravnava tudi področje integrirane
pridelave. Poseben odsek integrirane pridelave zajema integrirana pridelava sadja. Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izplačuje integriranim pridelovalcem sadja subvencije
za pridelovanje. Nadzor nad pridelavo, predelavo, skladiščenjem in prodajo sadja pridelanega
po Pravilih integrirane pridelave opravljajo strokovne organizacije. Tako pridelano sadje
označuje stilizirana sinička z napisom SIPS, ki potrošnikom zagotavlja želeno kakovost in
jamči, da je bilo sadje pridelano na integriran način. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano izplačuje podpore tudi za integrirano vrtnarstvo in vinogradništvo (Slovenski
kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
Ekološko kmetijstvo pokriva tudi Zakon o kmetijstvu, ki je v celoti usklajen s tovrstno
zakonodajo v EU. Osnovni namen zakona je zagotoviti, da bo vsako živilo na tržišču,
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označeno kot pridelek ekološkega načina kmetovanja, dejansko zadovoljevalo vse zahteve
ekološke pridelave. Drugi del zakona se nanaša na vzpodbude države za načrtno vzpodbujanje
razvoja ekološke pridelave (Fister, 2005).
Zakon o kmetijstvu vsebuje vrsto predpisov, ki se nanašajo na ekološko kmetijstvo: Zakon o
zdravstvenem varstvu rastlin, Zakon o varstvu okolja, Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih,
Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju, Dobra kmetijska praksa varstva
rastlin, Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, Pravilnik o ekološki
pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, Zakon o ohranjanju narave, Uredba
o zavarovanju ogroženih živalskih vrst, Konvencija o biološki raznovrstnosti (Slovenski
kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
SLOVENSKI KMETIJSKO-OKOLJSKI PROGRAM
Slovenski kmetijsko-okoljski program zajema tudi posebno poglavje o ekološkem kmetijstvu.
Strateške usmeritve Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa določa Program reforme
kmetijske politike in se nanaša na prestrukturiranje kmetijstva. V tem okviru so določili, da
neposredna plačila izplačujejo v sklopu štirih skupin - EKO 0, EKO 1, EKO 2 in EKO 3
plačil. EKO 0 - plačujejo neposredna plačila različnih vrednosti na hektar v odvisnosti od rabe
površin v skladu z minimalnimi okoljevarstvenimi kriteriji, ki podpirajo ohranjanje
proizvodnje in s tem tudi konkurenčnost kmetijstva. EKO 1 - izvajajo podpore na območjih z
omejenimi dejavniki za kmetijstvo, njihov namen je izravnava stroškov zaradi težjih razmer
za pridelavo in preko tega je tudi podpora za ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti
območij z oteženo pridelavo. EKO 2 - je poseben program vzdrževanja in ohranjanja kulturne
krajine ter varovanja obstoječih habitatov na določenih občutljivih območjih, ki se določijo
glede na specifične lastnosti, ki so za državo ali lokalno skupnost posebnega pomena. EKO 3
- gre za podpore okolju prijaznejših postopkov kmetovanja (Slovenski kmetijsko-okoljski
program 2001-2006, 2001).
Ekološko kmetijstvo se v okviru SKOP-a obravnava posebej.
V programu ugotavljajo, da bo slovensko ekološko kmetijstvo preživelo le s pomočjo
investicij in razvojne pomoči države. Trenutno so na voljo neposredna plačila za nadzorovano
ekološko kmetovanje v okviru Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa, nimamo pa
strukturnih ukrepov, ki bi vzpodbujali te usmeritve. Do finančne pomoči je upravičen tisti
kmet, ki pri uporabi tehnologije upošteva zahteve varovanja okolja, skrbi za kulturno krajino,
vzdržuje življenjski prostor mnogih živalskih in rastlinskih vrst ter ohranja podeželje živo. Od
leta 1991 so kmetje upravičeni do podpore za nadomestila izpada dohodka zaradi znižanja
intenzivnosti pridelave. Kmetje prejmejo podporo že v prvem letu preusmeritve. Za pridobitev
te podpore je potrebno natančno izpolnjevanje predpisanih pogojev za posamezne ukrepe in
dosledno vodenje evidenc o delovnih postopkih (Fister, 2005).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z uredbo uvedlo podpore tudi za
ekološko kmetijstvo. V letu 1999 so se lahko kmetje s certifikatom, da se ukvarjajo z
ekološkim kmetijstvom, prijavili na direktna plačila, ki se plačajo na hektar obdelovalnih
površin. Podporo dobijo vsi, ki so prejeli naziv ekološke kmetije oziroma kmetije v
preusmerjanju. Eden od pogojev za pridobitev potrdila in subvencij je dodatno izobraževanje
kmetov, ki jih organizirajo združenja v obliki predavanj (Kosi, 2004).
Kontrolo nad izvajanjem ukrepov in nadzor nad porabo proračunskih sredstev izvaja
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Kmetijski inšpektorji imajo
pravico preverjati izpolnjevanje pogojev na kmetijskem gospodarstvu. Če je odstopanje od
izpolnjevanja pogojev za integrirano ali ekološko kmetovanje tolikšno, da upravičenec v dveh
zaporednih letih ne pridobi ustreznega certifikata, se na podlagi pravnomočne inšpekcijske
odločbe obveznost nadaljnjega izvajanja ukrepov kmetijsko-okoljskega programa prekine, pri
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čemer je upravičenec dolžan vrniti že izplačana neposredna plačila preteklih let skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila (Slovenski kmetijskookoljski program 2001-2006, 2001).
V letu 1999 je bil v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo
opravljen nadzor nad nadzornimi organizacijami nad prijavljenimi pridelovalnimi površinami.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kmetovalcem, ki kmetujejo na ekološki
način, v letu 1999 prvič namenilo finančno podporo. Proračunska sredstva so bila ekološkemu
kmetovanju namenjena tudi v letu 2000, ko so pridelovalcem preko Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja izplačali podporo za 2.600 hektarov obdelane zemlje. Število
pridelovalcev se vsako leto veča, v letu 1999 je za podporo prosilo 41 pridelovalcev, v letu
2000 pa že 600. Še vedno pa se kaže nujna potreba po večjih količinah pridelkov in
organiziranem nastopanju na tržišču hkrati z ozaveščanjem potrošnikov in pridelovalcev
(Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
Preglednica 1: Sredstva namenjena ekološki pridelavi v letih 1999 in 2000
1999
poljščine
trajni nasadi
travniki in pašniki
vrtnine na prostem
vrtnine v zavarovanih prostorih
skupaj

2000

sit/ha
ha
sit
sit/ha
ha
sit
60.000
41,162 2.469.720
80.500
131 10.531.815
75.000
8,8
660.000 120.750
98 11.833.500
40.000 297,474 11.898.960
40.000 2.351,50 94.060.400
75.000
7,201
540.075 103.500
15 1.523.520
90.000
0,077
6.930 120.750
0
3.623
354,714 15.575.685
2.595,06 117.952.858

Vir: Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001, str. 31
3.2. Oblike ekološkega kmetovanja
INTEGRIRANA PRIDELEVA
Integrirana pridelava pomeni ravnovesje, ki se vzpostavlja z ohranjanjem raznovrstnosti
življenja v naravi, tako da se na gospodarsko sprejemljiv način pridelujejo kakovostni pridelki
zdrave hrane. Uporaba kemičnih sredstev je skrbno izbrana in zmanjšana na minimum,
škodljivce pa zatirajo tudi njihovi naravni sovražniki, ki se nahajajo v biotopu (Slovenski
kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
Od leta 1998 pridelovalci upoštevajo smernice za integrirano pridelavo zelenjave, ki so
primerljive s smernicami držav EU in so izdelane v okviru projekta CRP Zemlja v
Raziskovalni enoti pri Kmetijskem zavodu Maribor. Obvezno je gnojenje na podlagah analiz
prsti in potreb rastlin, potrebno je ohranjanje in dvigovanje rodovitnosti prsti, kolobarjenje,
izbor odpornih vrst in prijaznih načinov pridelave. Varstvo rastlin se izvaja na podlagi
zakonskih predpisov in ob dodatnem upoštevanju pravil, prepovedi in specifičnih priporočil
za posamezne vrste. Uporabljajo se biološki in mehanski ukrepi, spremljanje razvoja rastlin,
bolezni in škodljivcev ter določanje pragov škodljivosti. Obstaja spisek dovoljenih in manj
strupenih ter naravi prijaznejših kemičnih pripravkov, ki delujejo specifično in ne ogrožajo
koristnih organizmov. Prepovedano je kemično razkuževanje tal, obvezna je uporaba
testiranih škropilnic in obvezno je vodenje evidence uporabe sredstev za varstvo rastlin.
Kontrolira se pridelava z analizami pridelkov ter ostankov pesticidov in nitratov, kar
zagotavlja kakovost pridelkov in visoko kakovost ter zdravstveno neoporečnost zelenjave.
Združenje za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije je bilo ustanovljeno 21. 1. 2000 v
Mariboru. V letu 2004 je združenje povezovalo 315 članov iz vse Slovenije. Njihova naloga
je organiziranje izobraževalnih, delovnih srečanj, usklajevanj pridelave in cen, skupno nabavo
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embalaže in označevanje pridelkov, uporabo zaščitne znamke za integrirano pridelavo,
predstavitev na razstavah in sejmih (Požar, 2004).
KMETIJE V PREUSMERITVI
Ob prehodu kmetije iz konvencionalnega načina kmetovanja v ekološki način dela, se kmetijo
uvrsti med kmetije v preusmeritvi. Zaradi predhodnega načina kmetovanja in uporabe gnojil
ter zaščitnih sredstev z dolgo dobo obstoja v zemlji, je potrebno prehodno obdobje, da se
koncentracije snovi zmanjšajo na vrednosti, ki jih predpisuje ekološka pridelava in niso več
nevarne in škodljive za zdravje ljudi.
Kmetija, ki se želi preusmeriti, se prijavi v kontrolo ekološkega kmetovanja; lastniki morajo
opraviti uvodni tečaj o ekološkem kmetovanju in zaželeno je, da se včlanijo v Združenje za
ekološko kmetovanje. Kmetija, ki izpolni te pogoje dobi naziv kmetija v preusmeritvi
(Marvin, 2002).
Obdobje preusmeritve traja najmanj dve leti, za trajne nasade pa tri leta. V določenih primerih
se lahko obdobje preusmeritve tudi podaljša, vendar ne več kot na pet let (Marvin, 2002).
V obdobju preusmeritve kmetje prodajajo svoje pridelke v prvem letu pod oznako
»konvencionalni«, drugo leto kot »pridelki iz preusmerjanja v ekološko kmetijstvo«, tretje
leto pa kot »ekološki pridelki« oziroma z oznako Biodar (Sončeve pozitvke, 2006).
EKOLOŠKO KMETOVANJE
Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, katere vodilo je gospodarjenje v
skladu z naravo. To je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit
sistem v smislu prsti-rastline-živali-človek in skrbi za ravnovesje vseh ključnih elementov
(Marvin, 2002).
V procesu pridelave temelji ekološko kmetijstvo na upoštevanju naravnih zakonitosti
ekosistemov, ob tem pa krepi, harmonizira in stimulira biološke procese v ekosistemih
(Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, 2006).
Pri ekološkem kmetijstvu sta se razvili dve smeri:
Biološko-dinamično kmetovanje: je razvil dr. Rudolf Steiner, nemški filozof in naravoslovec.
Steiner se je s kmetijskimi vprašanji ukvarjal le teoretično. Glavni cilj je bil samozadostno
kmetijstvo. Pri obdelovanju tal, zatiranju plevela, pripravi in trosenju pripravkov naj bi
upoštevali zakonitosti narave. V praksi pri vseh opravilih od setve do žetve ravnajo v skladu z
naravnimi zakonitostmi. V razpravah je pisal o pripravi in uporabi ter delovanje nekaterih
rastlinskih pripravkov - z rmana, kamilice, koprive, hrastovega lubja, regrata, baldrijana, z
katerih lahko naredimo organska gnojila. Opisuje tudi uporabo roženega gnojila in roženega
kremena, ki podpira zemeljske in kozmične tokove sil. Posebno pozornost namenja
preventivnim ukrepom za krepitev rastlin (Združenje ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev Deteljica, 2006).
Druga smer je organsko-biološko kmetijstvo: utemeljitelj te smeri je dr. Hans Muller,
švicarski kmetijski politik, ki je to smer razvil v šestdesetih letih. Njegov glavni cilj je bil, da
bi postale kmetije neodvisne od dokupa surovin. Kmetom je pripisoval odgovornost za
zdravje naroda in jim tako poskušal vliti več zaupanja vase. Trdil je, da so zdrava tla prvi
pogoj za zdrave rastline in posledično za zdrave ljudi. Smisel gnojenja naj bi bil
prehranjevanje živih bitij v tleh. Z vsestranskim kolobarjenjem in pospeševanjem naseljevanja
in razmnoževanja koristnih organizmov pa naj bi poskušali zmanjšati uporabo pripravkov.
Vsaka vrsta kmetovanja posega v ekološko soodvisnost, zato nastajajo težave pri varstvu
rastlin, kar utemeljuje s primerom, da se lahko že zaradi vremenskih razmer pojavi več
škodljivcev kot običajno (Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica,
2006).
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CILJI EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
Najpomembnejši cilj ekološkega kmetijstva je prepoved uporabe kemično sintetičnih
pesticidov in umetnih mineralnih gnojil. Drugi cilji so še: ohranjanje rodovitnosti tal, sklenjen
krogotok hranil, živalim ustrezna reja in krmljenje, pridelava zdravih živil, zaščita naravnih
življenjskih virov (tla, voda, zrak), minimalna obremenitev okolja, aktivno varovanje okolja
in biološke raznovrstnosti, varstvo energije in surovin, zagotavljanje delovnih mest v
kmetijstvu (Marvin, 2002).
Zadolžitve kmeta in potek njegovega dela določa Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov oziroma živil iz leta 2001. Ta pravilnik zajema rastlinsko pridelavo,
nabiranje prosto rastočih rastlin, živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo ter predelavo pridelkov,
pravilno označevanje ekoloških pridelkov in sistem kontrole. V tem pravilniku so zapisane
tudi osnovne prepovedi ekološkega kmetovanja, kot so prepoved uporabe kemično-sintetičnih
sredstev za varstvo rastlin, prepoved uporabe razkuženih semen, prepoved uporabe
lahkotopnih mineralnih gnojil, prepoved uporabe sintetičnih dodatkov v krmilih, prepoved
uporabe surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih, prepoved uporabe gensko
spremenjenih organizmov, prepoved preventivnega zdravljenja živali s kemoterapevtiki
(antibiotiki, kokcidiostatiki) (Marvin, 2002).
POGOJI PRIDELAVE EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
Za ekološko poljedeljstvo, sadjarstvo in vrtnarstvo velja, da pridelava kmetijskih pridelkov
temelji na uporabi organskih in dovoljenih gnojil za ekološko pridelavo, pravilnem vrstenju
poljščin, vključevanju metuljnic v kolobar, vzdrževanje neprekinjene zelene odeje na njivskih
površinah, izbiri ustreznih vrst in sort rastlin, vzdrževanju ravnovesja populacij med predatorji
in plenom, mehansko varstvo rastlin pred njihovimi konkurenti (Združenje ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, 2006).
Ekološka živinoreja temelji na upoštevanju vedenjskih vzorcev posameznih vrst živali,
optimalni oskrbi rejenih živali, uporabi doma pridelane krme, ustreznih bivanjskih razmerah,
izbiri ustreznih vrst in pasem (po možnosti avtohtonih), ustrezno zdravstveno varstvo živali in
pravilna obremenitev kmetijskih zemljišč z živalmi (maksimalno 1,9 GVŽ/ha)
(Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, 2006).
CERTIFIKAT EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA
Kontrolna organizacija izda certifikat kot uradni dokument z veljavnimi predpisi za ekološko
kmetijstvo, s katerim potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in
transporta ekoloških pridelkov, živil, krmil. Certifikat je rezultat kontrole in pregleda
kontrolnih poročil in vsebuje: naziv kontrolne organizacije, ime pridelovalca, kontrolno
številko kmetije/obrata, datum izvedene kontrole, predpise, po katerih je bila kmetija/obrat
certificiran, status posameznih pridelkov in živil (konvencionalni, iz preusmeritve, ekološki),
čas veljavnosti certifikata, pogoje za ohranitev certifikata, številko in datum izdaje certifikata.
Pri prodaji pridelkov in živil z označbo »ekološki«, mora biti certifikat na vpogled pri
prodajalcu (Marvin, 2002).
Statusi, ki jih kontrolna služba določi kmetijam, so odvisni od leta vključitve v kontrolo, od
kulture na kmetiji in od datuma zadnje uporabe nedovoljenih sredstev. Tako se razlikujejo
kmetije v prvem letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo - njihovi pridelki so
»konvencionalni«, kmetija v drugem letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo - njihovi
pridelki so pridelki iz preusmeritve, kmetija v tretjem letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo
- pridelki se še vedno prodajajo pod oznako »pridelki iz preusmeritve«, pridelke iz čistih
ekoloških kmetij pa prodajajo pod označbo »ekološki« (Marvin, 2002).
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Kontrolna organizacija na vsaki kmetiji najmanj enkrat v letu opravi popolno kontrolo kmetije
in na osnovi tega določi status posameznih pridelkov. Certifikat, ki potrjuje ekološko
kakovost živil, izdaja na podlagi kontrol Oddelek za kontrolo ekološkega kmetijstva pri
KGZS Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor (SI 01 EKO), ki ga je pooblastilo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Marvin, 2002).
Prve kontrolirane ekološke kmetije so se v Sloveniji pojavile leta 1998, od takrat naprej se
njihovo številu vztrajno povečuje. Delež ekološko obdelanih površin dosega 3 % vseh
kmetijskih površin. V letu 2002 je bilo v kontrolo vključenih 1100 kmetij. Velik pomen pri
tem ima spodbujanje in pospeševanje države (Marvin, 2002).
OZNAKE EKOLOŠKIH ŽIVIL
Proizvodi jasno definirane proizvodnje terjajo tudi pravno definiranje načina označevanja, ki
ne zavaja potrošnikov. Ekološke kmetijske pridelke je potrebno označevati z enotno oznako:
»ekološki«. Dovoljene pa so tudi dodatne označbe, kot so »biološko« ali »bio-dinamično«,
pod pogojem, da je pridelava oziroma predelava v skladu s pravilnikom (Marvin, 2002).
Živilo je dovoljeno označevati z oznako »ekološki« in uporabljati za to določen znak, če je
zanj izdan certifikat. Ta certifikat se lahko izda za živilo le, če je bilo pridelano brez uporabe
genetsko spremenjenih organizmov, če živila niso bila podvržena ionizirajočemu sevanju, če
živilo vsebuje najmanj 95 % sestavin kmetijskega izvora iz ekoloških kmetijskih pridelkov, če
živilo vsebuje največ 5 % sestavin in snovi navedenih v pravilniku, če je bila njegova
predelava podvržena kontroli in če ga spremljajo dokumenti v skladu s pravilnikom (Marvin,
2002).
Ekološko pridelana živila so podrobneje opredeljena na deklaracijskem lističu z vsemi
predpisanimi podatki, kjer je seznam sestavin in navedba izvora sestavin (Marvin, 2002).
PRODAJA EKOLOŠKIH PRIDELKOV
Ekološki pridelki so dostopni na ekoloških kmetijah, na ekoloških stojnicah, v specializiranih
prodajalnah z zdravo prehrano, v večjih trgovskih verigah ter na stojnicah ob raznih
prireditvah (Marvin, 2002).
EKOLOŠKO SADJARSTVO povzeto po knjigi Ekološko sadjarstvo (Lind, Lafer, Schloffer,
1998)
Tradicionalno kmetijstvo je bilo na območju Brkinov od nekdaj usmerjeno tudi v sadjarstvo.
Danes se na območju Brkinov pojavlja vse več intenzivnih sadovnjakov, ki so potencialni vir
obremenjevanja okolja, zato se posveča posebno pozornost ekološkim sadovnjakom kot
ekološko sprejemljivi obliki sadjarstva.
Pri ekološkem sadjarstvu se upošteva vse temelje ekološkega kmetijstva, ki skrbi za
ohranjanje zdravega okolja in s tem zdravega življenja, prepoveduje uporabo kemičnih
pripomočkov, deluje v skladu z naravnimi zakonitostmi in tako poskuša ohranjati zaprte
energijske in hranilne krogotoke snovi.
Obstoječi travniški ekstenzivni sadovnjaki, ki jih je tudi v Brkinih veliko, so najbližja oblika
ekološkim sadovnjakom, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje. V njih vlada nedotaknjeno
ekološko ravnotežje in so najbolj primerni za ekološko pridelavo, saj v njih ne izvajajo niti
varstva rastlin niti ne gnojijo. Konvencionalni – oskrbovalno - intenzivni sadovnjaki in

14

kmetije se morajo po daljši poti preko integrirane pridelave in obdobja preusmeritve
preobraziti v kmetije, ki gospodarijo ekološko.
Za ekološke sadovnjake je značilno, da ne uporabljajo lahkotopnih mineralnih gnojil, temveč
jih nadomeščajo z gnojili, ki nastanejo na kmetiji (kompost, gnojevka), izvajajo zeleno
gnojenje, mulčenje, raznovrstno kolobarjenje; namesto uporabe herbicidov mehansko ali
toplotno uravnavajo razvoj spremljajočih rastlin in plevelov ter zatravljanje; ne uporabljajo
kemično-sintetičnih pesticidov, temveč izbirajo rastišču primerne vrste, sadijo odpornejše
sorte, uporabljajo naravne učinkovine.
V ekološkem sadjarstvu se namenja posebno pozornost uporabi strojev, ki omogoča varovanje
prsti. Ob prevelikih pritiskih strojev na prst pa se pore v prsti zmanjšajo in tako poškodujemo
ravnovesje. Pri gnojenju tal v sadovnjakih je potrebno predhodno izvesti analizo vsebnosti
snovi v tleh, upoštevati značilnosti rastlin in se šele nato odločiti o primernem naravnem
gnojilu.
V ekološkem sadjarstvu dajejo velik pomen preprečevalnim metodam varstva rastlin, izbira
sredstev za varstvo pa je zelo omejena, njihova učinkovitost pa pogosto manjša kot pri
integrirani pridelavi. Tehnološke metode varstva rastlin so: izbira lege in sorte, gnojenje in
rezi; biološke metode so: vnos tujih plenilcev in zajedavcev v kmetijski ekosistem, varovanje
in povečevanje učinkovitosti že navzočih koristnih zajedalcev in plenilcev ter mikrobiološko
zatiranje. V ekološkem sadjarstvu upoštevajo pri varstvu rastlin naravna razmerja med
škodljivci in koristnimi organizmi in šele, ko ni več možnosti za naravno ravnovesje, sežejo
po sredstvih za varstvo rastlin. Koristni organizmi: plenilski zajedalci: kožokrilci, muhe
goseničarke; plenilci: muhe trepetavke, hržice, hrošči, tenčičarice, stenice, plenilske pršice,
bakterije, virusi, glivice, sesalci: najpomembnejša je podlasica, jež, dolgoglavček, netopirji,
mačke, psi, ptice: velika in modra sinica, ptice ujede.
Za ekološki nasad so izjemnega pomena rastiščni pogoji: podnebje (temperatura, padavine,
svetloba, biološka aktivnost), lega (vetrovi, osvetlitve, pozebe, nadmorska višina) in kvaliteta
prsti (vrsta prsti, struktura, pH, vsebnost humusa, oskrbljenost z vodo in hranili) ter sadilni
material (ekološko vzgojena zdrava mlada sadika). Upoštevati je potrebno medsebojne vplive
med sadnimi drevesi, vpliv med sadnimi drevesi in ostalim rastlinstvom ter živalstvom, ki
skupaj ustvarjajo biocenozo. Izbira rastišča je najpomembnejši preprečevalni ukrep pri
obvladovanju bolezni in škodljivcev. Posamezne drevesne vrste zahtevajo specifična rastišča.
Ekološka pridelava sadja se je v Sloveniji razvila iz integrirane pridelave. Sadjarstvo v
Sloveniji je začelo organizirati integrirano pridelavo leta 1991, ko je imelo združenje 21
članov in 6 % površin. Zdaj obsega integrirana pridelava več kot 80 % slovenskih sadjarjev in
prav toliko površin intenzivnih sadovnjakov.
Za začetek ekološke pridelave sadja lahko štejemo leto 1997, ko je Sadjarska zadruga Posavja
iz Artič začela pogodbeno sodelovati z avstrijsko drevesnico Deimel.
3.3. Prednosti ekološkega kmetijstva pred konvencionalnim
Najpomembnejše prednosti ekološkega kmetovanja pred konvencionalnim kmetovanjem so:
varovanje in ohranjanje okolja, višja kakovost pridelkov, tržna priložnost za določene kmetije,
pridelava je kontrolirana, ohranjanje stika z naravo, pridelovanje tudi na območjih, ki so za
konvencionalno kmetijstvo nekonkurenčni (hribovja). Ekološko kmetovanje se predvsem na
začetku preusmeritve srečuje s problemi, kot so bolezni in škodljivci, nižji pridelki, veliko
plevelov. Iz tega deloma sledijo tudi povečani stroški pridelave ter večje investicije v prostore
in mehanizacijo. Ekološki kmet se srečuje z nerazumevanjem okolice in neosveščenostjo
potrošnikov, sam mora prodati svoje pridelke in se v ta namen tudi dodatno izobraževat na
različnih seminarjih in tečajih posameznih društev (Fister, 2005).
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Prednost ekološkega kmetijstva je tudi strokovno utemeljena uporaba rastlinskih hranil, kar
zmanjšuje tveganje za onesnaževanje kmetijskih tal in voda z ostanki hranil, varuje naravne
vire pred potencialnimi kmetijskimi onesnaževalci in dopušča gospodarno kmetijsko
pridelavo. V Navodilih za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju predlagajo tako
gnojenje, da se hranila v čim večji možni meri izkoristijo za rast in razvoj kmetijskih rastlin,
da se preprečuje izgube rastlinskih hranil med in izven rastnega obdobja, da se gnojenje z
dušikom prilagodi dejanskim potrebam posameznih posevkov, upoštevati je potrebno
predpise o varovanju voda, upoštevati je potrebno Uredbo o vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla, ustrezno skladiščiti živilska gnojila, vzpostavit krogotok hranil na
kmetiji, izdelati letni načrt gnojenja, s presežki živinskih gnojil ravnati tako, da okolje ni
ogroženo, izvajati kontrolo rodovitnosti prsti in gnojenja vsakih pet let (Slovenski kmetijskookoljski program 2001-2006, 2001).
Dobro kmetijsko prakso varstva rastlin določajo postopki, ki ne ogrožajo biotske pestrosti
širšega biotopa, v najmanjši možni meri obremenjujejo okolje, ne ogrožajo virov pitne vode in
ne ogrožajo zdravja izvajalcev ukrepov varstva rastlin niti potrošnikov. Potrebno je izbrati
primeren čas setve in sajenja, ki ne pospešuje razvoja škodljivih organizmov, izbrati take
sorte, ki so naravno odporne proti škodljivim organizmom, izvajati redno oskrbo posevkov
(primerno rastišču in razmeram), upoštevati uravnoteženo in potrebam prilagojeno preskrbo
posevkov s hranili, da se občutljivost rastlin za okužbo s škodljivimi organizmi ne poveča,
upoštevati izkušnje iz prejšnjih let, preprečiti razvoj odpornosti škodljivih organizmov z
menjavanjem in kombiniranjem aktivnih snovi (Slovenski kmetijsko-okoljski program 20012006, 2001).
V poljedelstvu, vrtnarstvu in gozdarstvu so pomembni postopki nekemičnega varstva rastlin
mehansko odstranjevanje plevela z okopavanjem, košnjo, njihova učinkovitost pa je odvisna
od stanja tal, sklopa rastlin, zapleveljenosti ter vremenskih razmer. V poljedelstvu so
mehanski postopki lokalno primerni za zatiranje škodljivih insektov v tleh, lahko pa se s tem
prizadene tudi koristne vrste. Drugi postopki, kot so požiganje plevela, uporaba kolektorjev za
zbiranje koloradskih hroščev, so dragi, zahtevajo veliko energije in niso dovolj učinkoviti. V
vrtnarstvu so pogoji za uporabo nekemičnih načinov varstva rastlin ugodnejši. Uporabimo
lahko odstranjevanje plevela, koristne organizme, mreže za varstvo rastlin pred insekti in
pticami, pasti, vabe ter odvračala in folije, ki preprečujejo rast plevela po tleh. Izvajalec
ukrepov nekemičnega varstva rastlin mora imeti dobro znanje o posameznih postopkih
nekemičnega varstva, izkoristiti mora vse razpoložljive informacije in nasvete, ki so mu na
voljo (Gornik, 2000).
3.4. Stanje ekološkega kmetijstva danes
3.4.1. Ekološko kmetijstvo v Evropski uniji
Kmetijski sektor ima v Evropski uniji poseben pomen. Kmetijstvo sodeluje tudi v drugih
sektorjih in ima tako povezovalno vlogo med socio-kulturnimi aspekti, ko gre za ohranjanje
majhnih kmetijskih enot; nacionalno-ekonomskimi aspekti, ko je pomembno zagotoviti
domače državne zaloge hrane; trans-sektorskimi aspekti povezovanja kmetijstva z drugimi
sektorji kot so industrija, regionalne in socialne politike. V Evropski uniji podpirajo
mednarodno-ekonomsko vlogo kmetijstva, kjer je pomembna dostopnost trga in primerjalne
prednosti proizvodnje določene hrane; mednarodno-politične aspekte, ko rešujejo probleme
kmetijstva v mednarodnih ekonomskih odnosih, največkrat med državami Evropske unije in
ZDA (Fink Hafner, 1995).
Kmetijstvo je daleč največji porabnik proračuna Evropske unije; leta 2003 so skupni kmetijski
politiki v okviru Evropske unije namenjali kar 45 % BDP-ja (Slovenija doma v Evropi,
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2006g). Kmetijska proizvodnja v okviru EU predstavlja le 3 % BDP-ja Unije, v kmetijstvu je
zaposlenih 8 % vseh zaposlenih prebivalcev EU, izvoz kmetijskih dobrin zajema 8,9 % vsega
izvoza EU in 12 % vsega uvoza unije (Fink Hafner, 1995).
V okviru Evropske kmetijske politike zakoni podpirajo manj intenzivno kmetijstvo,
usmerjeno v kvalitetno in zdravo hrano, ki je pridelana na okolju prijazen način, varuje
potrošnike in ekološke pridelovalce. Ekološko kmetijstvo je edina pridelovalna in
predelovalna metoda, ki je zakonsko urejena z uredbo Evropske skupnosti. To je Uredba št.
2092/91 sveta o ekološkem kmetijstvu in ustreznem označevanju kmetijskih izdelkov in živil.
S to uredbo so urejeni vsi pridelovalni in predelovalni predpisi, etiketiranje, kontrolni sistem
in uvoz iz tujih dežel. Pri označevanju in reklami ekoloških pridelkov se lahko uporablja
izraze »biološka/ekološka pridelava/predelava« ali »ekološko/biološko kmetijstvo«. V uredbi
je poseben člen namenjen Pridelovalnim predpisom. V Dodatku so predpisane sestave
posameznih sredstev za varstvo rastlin, njihovo uporabo pa odobri vsaka država posebej. V
štirih dodatkih je podrobneje definirano preusmerjanje, metode za ohranjanje in povečanje
rodnosti ter zahteve kontrol (Fink Hafner, 1995).
Evropska unija v okviru programa SAPARD namenja določena sredstva za področje
zahtevnejšega kmetovanja z namenom varovanja okolja (Slovenski kmetijsko-okoljski
program 2001-2006, 2001).
3.4.2. Ekološko kmetijstvo v Sloveniji
STANJE KMETIJSTVA V SLOVENIJI IN KAZALCI ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA NAČINA
KMETOVANJA
Naravni pogoji za kmetijstvo so v Sloveniji razmeroma neugodni (velika gozdnatost,
neugoden relief, kmetijske površine na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami - 75%
vse kmetijske zemlje, velik delež travnih površin, majhen delež njiv). Velik problem
predstavlja zaraščanje kmetijske zemlje, saj se je v zadnjih desetletjih zaraslo okoli 140.000
ha zemljišč, ta trend pa se povečuje (Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
Slovensko kmetijstvo se je po drugi svetovni vojni razvijalo v posebnih političnih in
gospodarskih razmerah, kar se še danes odraža v agrarni strukturi, pridelavi in tržnih
zakonitostih. Oblikovali sta se dve obliki kmetijske proizvodnje - družbeno kmetijstvo na
velikih gospodarstvih in zasebno kmetijstvo na majhnih kmetijah. Velikostna struktura kmetij
se odraža v slabši storilnosti in nižji intenzivnosti pridelave, kar zmanjšuje konkurenčno
sposobnost slovenskega kmetijstva v primerjavi s svetom in EU. V večini primerov velikost
kmetije ne omogoča polne zaposlitve družinske delovne sile. Velik delež prebivalstva sicer
živi na kmečkih gospodarstvih, vendar je le okoli 12 % kmečkega prebivalstva aktivnega v
kmetijstvu. Majhnost in razdrobljenost posesti omejujeta pridelavo, ostarelost in nizka
izobrazbena raven ter lastniški problemi pa otežujejo strukturne spremembe (Slovenski
kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001). Skupno kmetijstvo v Sloveniji prispeva manj
kot 4 % bruto domačega proizvoda in zaposluje približno 6 % aktivne delovne sile. Kljub
temu je kmetijstvo pomemben razvojni, socialni in politični dejavnik podeželja in ima večji
družbeni pomen, kot ga izkazuje statistika (Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006,
2001).
Najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva je živinoreja, ki predstavlja več kot dve
tretjini vrednosti. Najpomembnejša je govedoreja, sledijo ji perutninarstvo in prašičjereja,
manj pomembne so reja drobnice, konjereja, kuncereja, čebelarstvo in ribogojstvo. V zadnjih
letih se število živali zmanjšuje, prav tako tudi obseg prireje. Večina kmetij je usmerjena v
kombinirano prirejo mleka in mesa (Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
Poljedeljstvo prispeva k skupni vrednosti kmetijske pridelave okoli 17 %. Delež krmnih
rastlin v setveni strukturi dosega 25 %. S koruzo je posejanih več kot 40 % njiv, krušna žita

17

zasedajo manj kot 25 % njiv, krompir pa 5 % njiv. Med industrijskimi rastlinami je najbolj
razširjeno pridelovanje sladkorne pese in hmelja (Slovenski kmetijsko-okoljski program
2001-2006, 2001).
STANJE EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V SLOVENIJI
Povprečna intenzivnost slovenskih kmetij je bistveno nižja od tiste v zahodnoevropskih
državah. Pridelava je večinoma še vedno tradicionalna, z mnogo ročnega dela, kar ob dejstvu,
da tudi potrošnik želi vedno kakovostnejšo hrano, prispeva k uveljavljanju ekološkega
kmetovanja. Tudi manjše do srednje velike mešane kmetije nudijo idealne možnosti za prehod
na ekološko pridelavo hrane (Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
Ena od prehodnih oblik iz konvencionalnega v ekološki način kmetovanja je integriran način
pridelave hrane. V Sloveniji so bili v začetku osemdesetih let zasnovani prvi poskusi za
sistematično proučevanje možnosti za integrirano varstvo nasadov jablan. Dejanski začetek
integriranega pridelovanja jabolk in hrušk, ki poleg varstva zajema tudi celotno tehnologijo
pridelovanja in mehanizacijo, pa sega v leto 1991, ko je bilo v Sloveniji registriranih kar 88
tovrstnih pridelovalcev. Z leti se je število integriranih pridelovalcev sadja povečevalo.
Nadzor nad pridelavo, predelavo, skladiščenjem in prodajo sadja, pridelanega po Pravilih
integrirane pridelave, opravljajo strokovne organizacije. Za sadje pridelano po tem pravilniku,
se dodeljuje zaščitna znamka, ki jo predstavlja stilizirana sinička z napisom SIPS.
Potrošnikom zagotavlja želeno kakovost ter jamči, da je bilo sadje pridelano na poseben
integriran način (Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
V Sloveniji so se ideje o ekološkem kmetijstvu pojavljale že v osemdesetih letih. Leta 1988 so
v Ljutomeru ustanovili podjetje Mikrokozmos na pobudo Gorana Šosterja. To podjetje je
organiziralo ekološko pridelavo na kmetijah in skrbelo tudi za prodajo izdelkov. Podjetje je
veliko sodelovalo s priznanimi strokovnjaki za ekološko pridelavo iz Nemčije.
V istem času so se začeli združevati posamezniki, ki jih je zanimalo biološko kmetijstvo in so
se kasneje, leta 1991, združili v društvu Ajda. Zanimala jih je zdrava prehrana in zavzemali so
se za biodinamičen način kmetovanja. Živila, pridelana po biološkodinamičnem načinu
označuje mednarodna znamka Demeter. Kasneje je bilo ustanovljeno še Društvo za
permakulturo Slovenije in sredi devetdesetih let še Strokovna skupina za sonaravno
kmetovanje. Tako so oblikovali temelje za razvoj ekološkega kmetijstva pri nas (Fister, 2005).
Maja leta 1997 je bilo ustanovljeno Združenje ekoloških kmetov Slovenije (ZEKS) kot prvo
združenje kmetov iz vse Slovenije, ki se ukvarja z ekološkim kmetijstvom in prodajo
ekološko pridelanih pridelkov na trgu. Organizirali so postopek pridobivanja certifikatov.
Združenje je prevzelo standarde, ki jih je pripravil Inštitut za trajnostni razvoj (Kosi, 2004).
V Sloveniji danes delujejo društva: od avgusta 1997, Združenje za ekološko kmetovanje
severovzhodne Slovenije (leta 2000: 123 kmetij), od junija 1998, Združenje ekoloških kmetov
Obala (leta 2000: 8 kmetij), od maja 1997, Združenje ekoloških kmetov Slovenije (leta 2000:
41 kmetij), od aprila 1999, Združenje ekoloških kmetov Gorenjske (leta 2000: 35 kmetij), od
septembra 1998, Združenje ekoloških kmetov »Zdravo življenje« (leta 2000: 13 kmetij),
društvo za biološko dinamično gospodarjenje »Ajda« (leta 2000: 16 kmetij), društvo za
permakulturo Slovenije, Bioekološko združenje Vigred, Društvo sonaravnih kmetov Slovenije
(leta 2000: 3 kmetije), Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica (leta
2000: 71 kmetij), Zadruga zelena Dragonja (leta 2000: 6 kmetij, ni sistema kontrole),
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine (leta 2000: 55 kmetij)
(Kosi, 2004).
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije je bila ustanovljena 24. junija 1999 iz petih
združenj. Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije je nastala zaradi interesa kmetov, ki
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želijo pridelovati ekološko, razvijati ekološko kmetovanje, osveščati ljudi, prodajati in živeti
od kmetovanja. Za doseganje svojih ciljev zveza razvija dejavnosti: podpora svojim članom,
tesno sodelovanje med društvi, izpolnjevanje različnih nalog na različnih področjih.
Najpomembnejša področja so: delo v javnosti, svetovanje, trženje in oglaševanje, potrjevanje
novih ekoloških kmetij. Kmetije v Zvezi združenj ekoloških kmetov Slovenije kmetujejo po
različnih metodah: biološki, biološko-dinamični ali permakulturni način (Kosi, 2004).
V letu 2002 se je zaključila začetna, uvajalna faza. Za naslednjo fazo je značilno hitro
naraščanje števila ekoloških kmetij in povečevanje tržnega deleža ekoloških pridelkov. Po
začetnem padcu proizvodnje ob uvedbi načina ekološkega kmetijstva v prvih letih se
kmetijstvo uspešno preoblikuje in hkrati se odpirajo nove možnosti za nadaljnji razvoj. Ob
zadnjem popisu kmečkih gospodarstev leta 2000 je na ekološki način kmetovalo že 1.354
družinskih kmetij na 18.855 ha. Za ekološko kmetovanje se odločajo predvsem manjše in
srednje velike kmetije. Na naših kmetijah prevladuje reja krav in drobnice (Fister, 2005).
Eden od pogojev za izvajanje ekološkega kmetijstva je urejena kontrola ekoloških kmetij.
Leta 1998 je Združenje ekoloških kmetov Slovenije začelo razvijati in izvajati program
nadzora in potrjevanja kmetij članic. Kmetje, ki se prostovoljno odločijo za sodelovanje v
programu, se obvežejo, da bodo kmetovali v skladu s smernicami za ekološko kmetovanje.
Vsak kmet, ki se odloči postati ekološki kmet, mora kot predhodni pogoj obiskati temeljni
tečaj o ekološkem kmetijstvu. To je hkrati tudi pogoj za pridobitev pogojev za subvencije za
ekološko kmetovanje. Tečaji so dostopni v obliki predavanj vsem rednim članom zruženja,
zainteresiranim podpornim članom, bodočim članom ter tudi študentom kmetijstva (Kosi,
2004).
Smernice za ekološko kmetovanje so usklajene z mednarodnimi temeljnimi standardi IFOAM
(International Federation of Organic Agriculture Movements ali Mednarodna zveza združenj
za ekološko kmetovanje, ki obsega več kot 700 organizacij sveta), katere član je tudi
Združenje ekoloških kmetov Slovenije. Kmetije v primeru pozitivne ocene dela prejmejo
ustrezno potrdilo: ekološka kmetija, če kmetija v celoti ustreza smernicam za ekološko
kmetovanje in na tak način kmetuje že več let ali pa naziv kmetija v preusmerjanju kot
kmetija, ki je z delom začela v letu 1998 in so na njej potrebne nekatere dolgoročnejše
prilagoditve. Tako so z letom 1998 začeli podeljevati certifikate. Združenje ekoloških kmetov
Slovenije je s pomočjo avstrijskih strokovnjakov vzpostavilo sistem interne kontrole in
certificiranja, kasneje pa so organizirali izobraževanja za slovenske kontrolorje ekološke
pridelave. Leta 1998 je bilo v Sloveniji s certifikatom že 44 kmetij. Uradna podelitev potrdil
ekološkim kmetijam poteka na sejmu Narava-zdravje v Ljubljani. Kontrolo izvajajo slovenski
kontrolorji, pri biodinamični metodi pa jo izvajajo nemški kontrolorji. Leta 1999 je prišlo do
pobude o skupnem nadzoru ekološkega kmetijstva med Kmetijskim zavodom Maribor,
Združenjem ekoloških kmetov Slovenije, Inštitutom za trajnostni razvoj in Združenjem za
ekološko kmetovanje severovzhodne Slovenije. Oblikovali so skupnega nosilca nadzora
ekološkega kmetovanja. Od leta 2000 koordinacijo nadzora opravlja Kmetijski zavod
Maribor. Leta 2000 je bilo v Sloveniji 365 kontroliranih kmetij, leta 2003 pa že okoli 1300
(Kosi, 2004).
EKOLOŠKE ZVEZE IN ZDRUŽENJA V SLOVENIJI
V Sloveniji se je s pojavom ekološkega kmetijstva pojavilo veliko združenj, ki povezujejo
pridelovalce, jim omogočajo izmenjavo izkušenj in sodelovanje pri prodaji.
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije s sedežem v Ljubljani je ena večjih nevladnih
organizacij za ekološko kmetovanje, v katero je vključenih osem regionalnih združenj
ekoloških kmetov, skupno je to okrog 1100 članov. Regionalna združenja pokrivajo celotno
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območje Slovenije: Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije s sedežem v Ljubljani,
Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije iz Maribora, Združenje ekoloških kmetov
Obale iz Ankarana, Združenje ekoloških kmetov »Zdravo življenje« iz Lukovice, Združenje
ekoloških kmetov Gorenjske iz Škofje Loke, Združenje ekoloških pridelovalcev in
predelovalcev Deteljica iz Celja, Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in
Bele Krajine iz Novega Mesta, Združenje za ekološko kmetovanje Severne Primorske iz
Tolmina. Zveza združenja ekoloških kmetov Slovenije spodbuja in koordinira delo svojih
članov vključenih v eno izmed osmih združenj za ekološko kmetovanje in jim nudi strokovno
pomoč. Glavni cilj zveze je vsestransko spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva v
Sloveniji ter skrb za trajno varovanje okolja v kmetijstvu. Zveza je nosilka prve slovenske
registrirane znamke za živila iz nadzorovane ekološke pridelave in predelave - Biodar.
Znamka Biodar potrjuje, da je živilo ekološkega izvora in da je od začetka do prodajne police
kontrolirano s strani kontrolnih organizacij. Vse člane Zveze združenj ekoloških kmetov
Slovenije in ostale ekološke kmetije ter predelovalne obrate kontrolira in certificira KGZS
Zavod Maribor - Oddelek za kontrolo ekološkega kmetijstva iz Maribora (Marvin, 2002).
V sklopu delovanja Zveze združenje ekoloških kmetov Slovenije so izpeljali projekte,
razprave, okrogle mize, delavnice in tečaje.
Zveza združenje ekoloških kmetov Slovenije je bila ustanovljena 24. junija leta 1999.
Organizirajo kmečke tržnice z ekološkimi živili v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju,
Tolminu in Novem Mestu. V Ljubljanski regiji je 50 kmetij z znamko Biodar, v Mariborski
36 kmetij, v Celjski 51 kmetij, na Dolenjskem 13 kmetij, širša okolica Lukovice ima 15
kmetij vključenih v znamko Biodar, v severno Primorski regiji je v znamko Biodar vključenih
15 kmetij, na Gorenjskem je le 6 kmetij, v Obalni regiji pa le dve kmetiji (Zveza Združenje
ekoloških kmetov Slovenije, 2006).
Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica. To združenje povezuje
ekološke kmete, zagotavlja hitrejši pretok informacij med kmeti, pomaga pri prodaji in
promociji pridelkov in izdelkov. Združenje so ustanovili 28.7.1999 v Celju. Konec leta 2003
je bilo v združenje vključenih 215 članov. Glavni cilji združenja so izobraževanje kmetov,
osveščanje javnosti o njihovem delovanju, pomoč pri trženju, sodelovanje z Zvezo združenj
ekoloških kmetov Slovenije, podpora promociji skupne blagovne znamke Biodar, sodelovanja
na javnih prireditvah, strokovna pomoč kmetom pri prilagajanju kmetij zahtevam smernic za
ekološko kmetovanje, vzdrževanje prodaje na ekološki tržnici v Celju. Združenje povezuje
ljudi, ki se želijo ukvarjati z ekološko pridelavo ali le iščejo tako pridelano hrano.
Glavnina proizvodnje je usmerjena v živinorejo, seveda pa se pridelovalci ukvarjajo tudi z
drugimi dejavnostmi, kot so sadjarstvo, zelenjadarstvo in poljedelstvo.
Člani Združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica uporabljajo blagovno
kolektivno znamko Biodar za označevanje živil iz nadzorovane ekološke pridelave. Predpogoj
za pridobitev znamke Biodar je nadzorovana ekološka pridelava na celotni kmetiji,
upoštevanje standardov o ekološki pridelavi, zaključeno preusmeritveno obdobje ter
pridobljen certifikat o ekološki pridelavi s strani pooblaščene kontrolne organizacije Oddelek za kontrolo ekološkega kmetijstva pri KGZS Zavodu Maribor (Združenje ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, 2006).
Zveza društev za biološko dinamično gospodarjenje Ajda Demeter Slovenija. Leta 1985 so
začeli s prvimi predavanji in objavami člankov o biodinamiki. Leta 1988 so kupili kmetijo na
Vrzdencu in tako začeli graditi skupni center. Ves čas so potekala predavanja in dodatna
izobraževanja, velikokrat so bili gostje ugledni strokovnjaki iz tujine; registrirali so se leta
1991.
Glavne naloge in cilji društva so: populariziranje biološko-dinamičnega kmetovanja in
vrtnarjenja, sadjarstva, živinoreje in čebelarstva ter druga dela z naravo. Eden od ciljev
društva je ustanavljanje sekcij oziroma delovnih skupnosti, ki so organizirane po teritorialnem
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ali interesnem principu. Tako so se izoblikovale Delovna skupnost za ribniško-kočevsko
dolino, za Gorenjsko, za Goriško, za Koroško, za Domžale, ustanovljena je kot sekcija
Iniciativa DEMETER Slovenija in Sekcija za semenarstvo. Z leti so nastala iz delovnih
skupnosti samostojna društva Goriške, Koroške, Prekmurja, Domžal, Ljubljane-Sostro,
ustanovljena je bila tudi Zveza društev za biološko-dinamično gospodarjenje AJDADEMETER Slovenija. Skupno število vseh članov društev presega 1000 ljudi. Sekcija
Demeter je polnovredni član Demeter International in član Raziskovalnega krožka Demeter
zveze s sedežem v Darmstadtu. V društvu Ajda izdajajo strokovno literaturo, vsako leto izdajo
tudi slovenski prevod Setvenega koledarja Marije Thun, ki je nepogrešljiv vodnik pri delu po
biološko-dinamični metodi. Poleg tega organizirajo delovna in prijateljska srečanja in
strokovne ekskurzije (Zveza društev za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Demeter
Slovenije, 2006).
RAZPOREJENOST EKOLOŠKIH KMETIJ PO SLOVENIJI
Ekološke kmetije so v Sloveniji razporejene zelo disperzno. Najmanj jih je na severovzhodu,
na kraško-dinarskem delu ter na zahodu in jugu Slovenije. Več kot 95 % vseh ekoloških
kmetij se nahaja v pasu med kraji Kočevje-Bovec in Ormož-Šentilj. Velika intenziteta
ekoloških kmetij je na območju Pohorskega Podravja in Bele krajine. Kraji z močnim
ekološkim jedrom so Vinica, Bohinjska Bistrica, Šmartno na Pohorju, Mislinja, Oplotnica,
Hoče-Fram, Lukovica, dolina Dragonje, Laško, Šmarješke Toplice, Solčava in Senovo.
Glavni razlogi za takšno razporeditev kmetij so v naravnih razmerah za kmetijstvo, kot so
pedološke razmere, reliefni pogoji, klimatske značilnosti in drugi vegetacijski dejavniki;
pomemben člen pa je tudi delovanje kmetijskih svetovalnih služb.
Nadmorska višina je eden glavnih omejujočih faktorjev za kmetijsko pridelavo. Do
nadmorske višine 600 metrov podnebje še omogoča gojenje vseh poljščin. V Sloveniji leži
največ ekoloških kmetij v višinskem pasu med 200 in 299 metri, sledijo pasovi med 300 in
399 m, 700 in 799 m, 400 in 499 m. Najnižja ekološka kmetija leži na 15 m nad morjem v
Izoli, najvišja pa na 1150 metrih v Podolševi. Povprečna nadmorska višina slovenskih
ekoloških kmetij je 512 metrov. Ekološko kmetijstvo v Sloveniji ni specializirano; večinoma
gre za kombinacijo rastlinske pridelave in živinoreje. V alpskem svetu in hribovitih območjih
prevladuje govedoreja in ovčjereja, na severovzhodu in jugozahodu so ekološki vinogradi ter
ovčjereja in kozjereja. Sadovnjaki so razširjeni po vsej Sloveniji, daleč najpomembnejša so
jabolka, sledijo hruške, slive, breskve in češnje. V glavnem gre za stare, ekstenzivne
sadovnjake, nekaj malega so se lotili tudi ekološkega sadjarstva na intenzivnejši način. V
Primorju pa pridelujejo na ekološki način tudi olive, smokve in kakije (Kosi, 2004).
PRIDELKI IN ŽIVILA NA EKOLOŠKIH KMETIJAH SLOVENIJE
V Sloveniji na ekoloških kmetijah pridelajo največ:
- zelenjave: brokoli, buče, čebula, čemaž, čičerika, fižol, gobe, grah, hokaido buče, koleraba,
korenje, krompir, kumare, sadike, olive, oljna repica, orehi, peteršilj, por, radič, rdeča pesa,
repa, soja, tartufi, zelišča, zelje;
- sadja: češnje, gozdni sadeži, grozdje, hruške, jabolka, jagode, jagodičevje, slive;
- živali: drobnica, gosi, govedo, jagenjčki, konji, koze, kozlički, kunci, oslički, perutnina
plemenske živali, prašiči, purani, race, ribe, škotsko govedo, teleta, voli, žrebeta, divjad,
jeleni;
- drugih izdelkov: bučno olje, olivno olje, čaji, čebelni proizvodi, marmelada, namazi,
testenine, kislo zelje; izdelki iz sadja: jabolčni kis, jabolčnik, jabolčno vino, mošt, suho sadje,
vino, vloženo sadje, žganje; izdelki domače obrti, leseni izdelki, les; kozje mleko, mlečni
izdelki, sir, skuta, sojin sir tofu; jajca; kruh, moka, oves, pecivo, pogača; seno, silaža, slama
za streho, žitni vzglavniki; ovčja volna, volneni izdelki; gnoj, kompost (Marvin, 2002).
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SKUPNE TRGOVSKE ZNAMKE
Pri razvoju ekološkega kmetijstva je zelo pomembna prepoznavnost in enotnost blagovne
znamke, kajti poplava in razdrobljenost različnih znamk ovira uspešen tržni nastop. Potrošniki
so zbegani, znakov ne poznajo in ne vedo kaj pomenijo (Marvin, 2002).
Za preprečitev tega pojava je Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije registrirala
kolektivno znamko Biodar, ki je prva slovenska znamka za živila iz nadzorovane ekološke
pridelave v skladu z mednarodnimi standardi. To znamko lahko uporabljajo pri označevanju
svojih pridelkov le člani društev povezanih v Zvezo in so vključeni v kontrolo pridelave na
celotnem posestvu. Živilo z oznako Biodar daje večjo verodostojnost in zagotavlja boljše
jamstvo potrošnikom, s tem pa tudi boljši položaj ekološkim kmetom v okviru Zveze
(Marvin, 2002).
Na embalaži živil z znamko Biodar je navedena šifra proizvajalca, njegovo ime in naslov
(Fister, 2005).
Trženje domačih naravnih pridelkov se je začelo razvijati konec leta 1998, ko so bili prvič
predstavljeni na sejmu Narava-zdravje v Ljubljani. Odziv javnosti je bil zelo dober, ker se je
povpraševanje po teh pridelkih že povečalo. Pridelke se največ proda na ekološki tržnici,
neposredno na domu, na konvecionalnem trgu ali pa v trgovinah zdrave prehrane. V glavnem
prodajajo kmetijske pridelke (žito, vrtnine, sadje), ki ne zahtevajo zahtevnejših tehnologij, kot
so na primer vino, kis, sokovi, semenska olja, olivno olje, sir, mesni proizvodi. Pestrost
ponudbe je zaradi razlik v kmetijski pridelavi med posameznimi območji velika, količine pa
so majhne kot tudi zaslužek (Kosi, 2004).
Prva organizirana prodaja ekoloških pridelkov je bila organizirana na pobudo Združenja
ekoloških kmetov Slovenije in Inštituta za trajnostni razvoj v obliki mini ekotržnice. Projekt
je podprla tudi Ljubljanska občina, podobno tržnico so uredili tudi v Mariboru, Celju, Kranju,
Tolminu in Novem Mestu (Kosi, 2004).
Društvo Ajda kot član svetovne organizacije Demeter Internacional uporablja pri trženju
proizvodov blagovno znamko Demeter. Uporabljajo jo lahko le tisti kmetje, ki so podvrženi
strogi kontroli. Znamka Demeter označuje okrog 3000 živil, določene kozmetične preparate in
oblačila. Demeter proizvodi so na voljo le v specializiranih trgovinah (Zveza društev za
biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Demeter Slovenije, 2006).
4. TRŽIŠČE IN MOŽNOSTI PRODAJE EKOLOŠKIH PRIDELKOV
Ekološko kmetijstvo je popolnoma odvisno od prodaje pridelkov, ta pa od velikosti tržišča,
kupcev, ki se za take pridelke zanimajo in načina prodaje. Predpogoj za obstoj tržišča je
kupna moč prebivalstva. Ekološko kmetijstvo je neposredno povezano s kakovostjo življenja
ter čim večjim standardom bivanja. Ljudje z visokimi dohodki si lahko privoščijo hrano, ki je
kakovostnejša in posledično tudi dražja.
V preteklosti so ljudje morali skrbeti za svoj obstoj in se niso ukvarjali s kvaliteto prehrane,
danes so se razmere spremenile. Življenski standard se dviguje in veliko več ljudi skrbi, da
uživa hrano boljše kvalitete in s tem posledično skrbi za svoje zdravje. Poleg višjega
standarda, ki omogoča kakovost, je za razvoj ekološkega kmetijstva, pomembna tudi velikost
tržišča. Večji kot je trg, kjer se lahko pridelke proda, večji je delež tistih, ki se odločajo za
ekološko pridelana živila. Način prodaje pa je odločilen za uspešnost prodaje pridelkov.
Ekološke pridelke je potrebno na viden in razpoznaven način reklamirati in tako vabiti kupce,
naj poskusijo hrano pridelano na zdrav način. Pomemben element je tudi označevanje
pridelkov, da kupci natančno vedo, kaj kupujejo in da so za primerno ceno dobili tudi
kakovost.
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4.1. Strategije trženja
Eden od glavnih ciljev ekološkega kmetijstva je prodaja ekoloških pridelkov in s tem
zagotovljen obstoj kmetij. Strategija trženja pridelkov je pot za dosego tega cilja.
Glede na različnost obratov in kmetij obstaja tudi veliko strategij za uspeh na tržišču. Eden od
možnih načinov je razširitev obrata oziroma strategija rasti. Postopoma poskušajo pridobiti
nove kupce, pridelke razvažajo na več stojnic v mestu, s kvaliteto si ustvarjajo ugled. Kmet se
odloči, da svoje pridelke ne ponuja le na tržnici in jih tako začne dostavljati tudi menzam,
šolam, bolnicam. Tudi uvedba novih proizvodov ali oplemenitenje že poznanih omogoča rast
povpraševanja. Kupcu se približajo tako, da pritegnejo njegovo pozornost, z embalažo,
predstavitvami, degustacijami, z oglaševanjem, prireditvami, izdelavo oglasnega materiala,
pristnimi nasveti, hitrim opravljanjem storitev, gospodarnimi oblikami plačevanja, predlogi za
skladiščenje in novimi recepti, bonusi za zvestobo za stalne kupce, posebnimi ogledi kmetij,
vabili na praznovanja kmetij (Lind, Lafer, Schloffer, 1998).
Druga strategija za uspeh so ukrepi za pospeševanje prodaje ali prodajna strategija. Pri velikih
obratih pride v upoštev diskontna strategija, ki je prodaja za nizko ceno in z velikimi
količinami proizvodov. Preferenčna strategija pa je primernejša za manjše kmetije, ko za
nakup ni odločilna cena, temveč določena kakovostna značilnost ali dodatna storitev, kot je na
primer dostava proizvoda na dom, samopostrežno obiranje sadja (Lind, Lafer, Schloffer,
1998).
4.2. Načini trženja pridelkov ekološkega kmetijstva
Glavno vodilo ekološkega trga naj bi bilo »Prodajati pomeni, delati za dobro kupca«.
Obstajata dve možnosti za prodajo pridelkov in izdelkov kupcem:
1. Pridelovalec prideluje in dobavlja trgovcu na debelo, kar je običajna pot v tradicionalni
kmetijski pridelavi.
2. Druga oblika je neposredna prodaja kupcu na kmetiji, na tržnici, dostava na dom, dobava
restavracijam in hotelom, v okviru turistične kmetije ali prodaja presežkov velikim
odjemalcem. Tak način prodaje uporablja veliko ekoloških pridelovalcev.
Da bi bila neposredna pot do porabnika uspešna, morajo biti obrati ekološke pridelave sami
trdno prepričani o prednostih ekološke pridelave in to izražati tudi kupcu, opozarjati na stalno
kontrolo svojih izdelkov in nuditi podatke o njej, zagotavljati pristnost pridelkov, zagotoviti
primerno embalažo, ki je primerna ekološki pridelavi, izdelki morajo biti jasno označeni z
vsemi zahtevanimi informacijami, pomembno je tudi, da proizvajalec natančno beleži stroške,
da lahko kupci pregledajo ali se nakup splača.
Trajen uspeh je mogoč le, če delujejo v trikotniku kupec-konkurenca-lasten obrat. Vsak
posameznik mora delati inovativno, učinkovito, z visokimi kakovostnimi standardi, nenehno
pripravljen in sposoben za izboljšave in delo ga mora veseliti (Lind, Lafer, Schloffer, 1998).
Velikokrat je za ekološko prodajo značilno, da vsak pridelovalec poskuša samostojno uspeti v
prodaji. Taka prodaja temelji na načelu naključja. Trženje pa v resnici poteka po etapah. Na
začetku ima proizvajalec ekoloških pridelkov nekaj odjemalcev, ki počasi postajajo stalni
kupci. S tem se izkupiček povečuje, prodajni uspeh tako doseže vrhunec, kar prinese izčrpanje
delovnih zmogljivosti. Ker se prodajni uspeh, zaradi omejenih osebnih in časovnih ovir, ne da
več povečevati, ostaja prodaja na isti ravni. Na tej točki se mora neposredni prodajalec
odločiti, ali lahko živi naprej s tem prodajnim uspehom ali pa mora večji del proizvodnje
prodajati preko večjih struktur za trženje kot so supermarketi. Tako se odloča med odpovedjo
neposredni prodaji, ki jo zamenja prodaja velikemu odjemalcu ali pa začne sodelovati z
drugimi neposrednimi prodajalci in z njimi trži skupinsko in profesionalno. Pri prodaji je
pomembna stalna dobava živil, še posebej so na to pozorni stalni kupci, ki si jih zagotovimo
tudi s servisom, svetovanjem oziroma s komunikacijo. Kmet si mora torej zagotoviti
partnerje, s katerimi sodeluje. Oblik komunikacije med proizvajalcem in kupcem je veliko:
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ogledi kmetije, demonstracijski vrtovi, ogledi žganjekuhe, dnevi odprtih vrat, samopostrežno
obiranje sadja. Največji kapital pri trženju za ekološke obrate je zaupanje kupca. Pri ekoloških
izdelkih ima poseben pomen zagotovilo o njihovi pristnosti. Kupec se mora zanesti, da so
pridelki, ki jih kupuje resnično ekološko pridelani. Pomembno je, da kupcu pojasnijo
koristnost njegovega nakupa. Kupec mora imeti občutek, da korist upravičuje stroške.
Kupec pričakuje uravnoteženo razmerje med ceno in storitvijo. To dobimo iz stroškov, ki
nastanejo pri proizvodnji in iz vrednosti, ki jo predstavljajo: kakovost, storitev, vzdržljivost,
ugled (Lind, Lafer, Schloffer, 1998).
4.3. Razpoznavnost pridelkov med kupci
Vsa živila, ki pridejo na trg, morajo biti označena v skladu z veljavnimi predpisi. Potrjeni in
nadzorovani obrati ekološke pridelave in predelave lahko svoje izdelke označujejo kot
ekološke ali biološke.
Na etikete morajo nanesti označevalne elemente: navedena mora biti kodna številka uradnega
kontrolnega organa in njegov naziv, pri oznaki vrste izdelka, morajo navesti sadno vrsto,
napisati morajo ime in naslov izdelovalca, številko polnitve, neto količino polnjenja,
minimalni rok trajanja, seznam dodatkov in napotki za skladiščenje (Lind, Lafer, Schloffer,
1998).
4.4. Tržišče v Sloveniji
Konec leta 1998 se je v Sloveniji začelo razvijati tržišče z domačimi ekološkimi pridelki.
Ekološki pridelki so bili prvič predstavljeni na naših tleh jeseni leta 1998, takoj po prejemu
certifikatov na sejmu Narava-zdravje v Ljubljani. Odziv ljudi je bil viden takoj, saj se je
povečalo povpraševanje po tovrstnih pridelkih (Marvin, 2002).
Najpogostejši načini prodaje ekoloških pridelkov v Sloveniji so: direktna prodaja, ekološka
tržnica, prodaja na konvencionalnem trgu in prodaja v trgovinah zdrave prehrane (Marvin,
2002). Podatkov o prodajnih poteh ekoživil ne zbira nihče. Deloma se jih pridobi s
posvetovanjem s strokovnjaki, trgovci in neposrednimi prodajalci. Ocene prodaje ekoživil po
različnih poteh za leto 2003 nakazujejo, da se je največ živil prodalo v trgovinah z živili ter
neposredno na kmetiji. V trgovinah z živili prodajo kar 85 % izdelkov iz žitaric, 85 % olja, 20
% krompirja in 20 % zelenjave, 25 % sadja in 10 % mlečnih izdelkov, 5 % govedine in 2 %
vina. Neposredno na domu ekološki kmetje prodajo: 5 % izdelkov iz žitaric ter 5 % olja, kar
75 % sadja in 80 % krompirja, 90 % mlečnih izdelkov in 96 % vina ter po 100 % ovčetine in
kozjega mesa, svinjine, perutnine in jajc. Pekarne in mesnice prodajo le 5 % izdelkov iz
žitaric in 15 % govedine, trgovine z zdravo prehrano pa 5 % izdelkov iz žitaric in 10 % olja.
Prodaja v restavracijah sloni na prodaji vina - 2 % (Zveza združenj ekoloških kmetov
Slovenije, 2006).
Ponudba je izjemno pestra, zaradi razlik v kmetijski pridelavi med posameznimi območji.
Količine pridelane hrane pa so skromne, zato je tudi zaslužek majhen. Izvoza ekoloških
pridelkov iz okvirov Slovenije še ni.
Ekološke tržnice so bile prve organizirane tržne poti za slovenska ekološka živila. Za
pridelovalce je ta pot zanimiva, zaradi višjega iztržka, ki še vedno odtehta stroške trženja;
zaradi neposrednega stika s kupci ter skupinske promocije. Prodaja na ekotržnicah ustreza
tudi specifiki slovenske eko pridelave: majhen obseg pridelave, pestrost ponudbe, še
sprejemljiva oddaljenost kmetij od ekotržnic. Ta način trženja je omejen z delovnoorganizacijskimi možnostmi pridelovalcev, po drugi strani pa z dosegom potrošnikov (Zveza
združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2006).
Problem predstavlja oddaljenost ekotržnic, ki so le na šestih lokacijah v Sloveniji; od tega pa
ustvarjata največji promet tržnici v Ljubljani in Mariboru. Tudi prodajalci prihajajo na te
tržnice iz zelo oddaljenih krajev. Poleg porabe delovnega časa za pripravo, prevoz in prodajo
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imajo kmetje stroške tudi s prevozom, parkirnino in takso za najem prodajnega mesta. Vse
bolj postaja pomembno načelo »lokalna pridelava - lokalno trženje«, ki omogoča ostajanje
dohodka v kraju ter hkrati zmanjšuje obremenjevanje okolja zaradi transporta (Zveza združenj
ekoloških kmetov Slovenije, 2006).
Prva organizirana prodaja ekoloških pridelkov v Sloveniji je bila organizirana na pobudo
Združenja ekoloških kmetov osrednje Slovenije in Inštituta za trajnostni razvoj v obliki
pilotne ekotržnice julija 1999, na Cankarjevem nabrežju v Ljubljani (Marvin, 2002).
Ekološke tržnice so se razširile tudi v druge kraje po Sloveniji - v Maribor, Kranj, Celje, Novo
mesto ter Tolmin.
V Ljubljani deluje ekotržnica na Pogačarjevem trgu od leta 1999 ob sobotah, petkih in sredah
med 8. in 14. uro. Število vseh prodajalcev na ekotržnici v Ljubljani je 33, od tega je stalnih
prodajalcev 20, občasnih-ob sredah in petkih pa 13 z dopolnjujočo ponudbo. Ponudniki na
tržnici so ekološki kmetje iz vse Slovenije, ki prodajajo predvsem sezonsko zelenjavo in
sadje, žita, sokove in čaje ter zelišča, kis in olja. Na tržnici ima vsak prodajalec izpostavljen
certifikat, ki dokazuje, da so živila pridelana po standardih ekološke pridelave. Ekoživila so
naprodaj tudi v pokritem delu tržnice, kjer prodajajo večinoma kruh, pecivo, meso ter izdelke
iz ovčjega mleka. Delovanje in razvoj ekotržnice koordinira Inštitut za trajnostni razvoj v
okviru projekta »Preusmerjanje kmetij v MOL v ekološko kmetijstvo«, ki ga sofinancira
mestna občina Ljubljana (Inštitut za trajnostni razvoj, 2006).
Na ekotržnici v Ljubljani obdobno organizirajo tudi posamezne prireditve, kot so ekopraznik,
na katerem se predstavi večje število ekoloških kmetov iz vse Slovenije ter tudi iz sosednjih
držav - Avstrije, Italije in Hrvaške (Nacionalno turistično združenje, 2006).
Ekotržnica je organizirana tudi v Celju od leta 2000. Vsako soboto poteka prodaja med 9. in
13. uro na prodajnih mestih ločenega dela ekološke tržnice, vsak petek med 13. in 19. uro pa v
planetu TUŠ. Tu prodaja 6 stalnih prodajalcev in 3 občasni (Združenje ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, 2006).
V Tolminu je ob sobotah med 8. in 12. uro organizirana stalna tržnica konvencionalnih,
integriranih, ekoloških in biodinamičnih lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov od leta
2005. Pri izvedbi projekta so sodelovali Posoški razvojni center, Občina Tolmin, Kmetijsko
svetovalna služba Tolmin ter lokalna podeželjska društva. V Tolminu so pripravili že nekaj
letnih srečanj kmetov na EKOprazniku. V Bovcu deluje od leta 2005 sezonska tržnica
kmetijskih pridelkov. Tržnica je odprta ob vikendih in praznikih v času poletne sezone. Pri
njenem odprtju so sodelovali Posoški razvojni center, Občina Bovec, Kmetijsko svetovalna
služba Tolmin ter lokalna podeželjska društva (Posoški razvojni center, 2006l; Posoški
razvojni center, 2006).
V Mariboru deluje kmečka ekotržnica na Glavnem trgu že od leta 2000. Vsak petek in soboto
je organizirana prodaja med 9. in 14. uro. Vseh kmetov, ki prodajajo na ekotržnici v Mariboru
je 30, od tega je stalnih prodajalcev 20, 10 pa občasnih. Kmetje, ki prodajajo na ekotržnici v
Mariboru prihajajo iz štirih regij: Podravske, Celjske, Koroške in Pomurske (Verovnik, 2004).
V Kranju deluje ekotržnica ob torkih med 18. in 19.30 uro na tržnici v Naklem. Tu je število
vseh prodajalcev 15, 5 je stalnih, 10 pa občasnih. V Novem mestu deluje ekotržnica od leta
2002, ob petkih med 8. in 14. uro in sobotah med 8. in 13. uro. Tu so trije ekološki kmetje
stalni prodajalci, dva pa občasna. Leta 2001 so odprli ekotržnico tudi v Domžalah. Tu prodaja
le en stalen kmet in en občasen ekološki kmet ob sobotah (Zveza združenj ekoloških kmetov
Slovenije, 2006).
Med trgovskimi verigami največ ekoloških živil slovenskega izvora ponuja Poslovni sistem
Mercator, v večjih trgovskih centrih in hipermarketih. V Mercatorju ponujajo kupcem dva
programa: program svežega sadja in zelenjave ter »Prodajna polica - Dobrote slovenskih
kmetij«. V manjših trgovinah so na voljo žita, rastlinski namazi ter izdelki iz soje. Trgovska
veriga Spar/ Interspar ponuja izdelke iz uvoza, razen »bio junčjega mesa« iz Celjskih mesnin.
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E. Leclerc razpolaga tudi z ekološkimi proizvodi, vendar so vsi uvoženi. Poleg tega se
ekološki pridelki prodajajo tudi v specializiranih trgovinah z zdravo prehrano, ki jih je v
Sloveniji okrog 10 in so locirane v večjih mestih, kot so Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj ter v
Radovljici in na Bledu (Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2006).
Dosedanji razvoj in trenutno stanje na trgu ekoživil kaže, da potencial slovenskih kmetij
nikakor ni izkoriščen. Hkrati je jasen tudi trend povečevanja povpraševanja po ekološko
pridelanih živilih. Poleg tega je potrebno usmeriti cilje tudi v večjo informiranost kupcev in
javnosti nasploh. Najpomembnejši ukrepi, ki bi jih bilo potrebno uvesti v prihodnosti, so:
vzpodbujati oblikovanje tržnih organizacij ekoloških pridelovalcev, vzpodbujati razvoj
ekološke rastlinske pridelave v obliki investicijskih programov za preusmeritev,
prestrukturiranje in razširitev ekološke pridelave, vzpodbude za uvajanje in širitev ekološke
pridelave živil, predvsem za manjše predelovalne obrate, promocija ekoživil kot živil višje
kakovosti, uvajanje programov kakovostnega svetovanja za ekološke kmete, programi
sofinanciranja združenj ekoloških kmetov (Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije,
2006).
5. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
5.1. Opredelitev Brkinov
Brkini so prehodna pokrajina med dinarskim celinskim svetom in primorskim svetom.
Zaznamovani so s svojo kamninsko matično podlago - flišem, ki prekriva kar tri četrtine
površja, in z značilnim stikom fliša z apnencem, ki ustvarja kontaktni kras na njegovem
obrobju. V odvisnosti od kamninske podlage se je izoblikoval videz pokrajine s popolnoma
drugačnim tipom reliefa glede na okoliški kraški svet. Zaradi matične kamnine eocenskega
fliša, se je v Brkinih razvila površinska vodna mreža, debela plast prsti in bogat vegetacijski
pokrov. Notranjo raznolikost določa hribovje z vzpetinami nad 800 m, razširjena
ilirskobistriška kotlina, ozka Reška dolina, začetni del Jelšanskega podolja, rodovitna vremska
dolina ter kraški rob na jugu.
Brkini so gospodarsko zaostalo in nerazvito območje s posebnimi demografskimi in
strukturnimi problemi. Zaradi svoje odmaknjenosti jih štejemo med marginalna slovenska
območja, ki so že od nekdaj zapostavljena in neupoštevana v regionalnem razvoju. Za
prihodnji razvoj Brkinov bi jim bilo potrebno posvetiti posebno pozornost, aktivirati vse
razpoložljive človeške vire, izdelati razvojne programe in zanje pridobiti finančna sredstva
(Barborič, Bobič, Borko, 2002).
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Karta 1: Brkini v Sloveniji

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006
Karta 2: Karta Brkinov

Vir: Turistična avtokarta Slovenije, 1994
V okviru različnih regionalizacij Slovenije so Brkini uvrščeni med primorske ali pa med
kontinentalne mezoregije. Težave pri uvrščanju regije v večje enote nastopijo zaradi
prepletanja značilnosti obeh regij na tem delu Slovenije. Največje preglavice povzročajo
klimatske značilnosti. Večina območja spada v zmerno celinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije, vremska dolina in južni predeli Brkinov pa v zaledno submediteransko podnebje.
Poleg fizičnih tudi družbene značilnosti Brkinov onemogočajo enotno uvrstitev Brkinov v eno
regijo. Največje razlike v demografskem smislu so vidne pri gravitiranju prebivalcev Brkinov
na različne konce. V grobem bi lahko rekli, da je severni del Brkinov prometno bolj navezan
na osrednji del Slovenije, južni predeli Brkinov pa na primorskega. Podrobnejša razčlenitev
območja nakazuje obstoj mikroregije ilirskobistriške kotline z zgornjo dolino reke Reke, ki je
navznoter zaokrožena s središčem v Ilirski Bistrici, mikroregije hribovitih Brkinov s spodnjo
dolino Reke oziroma Vremsko dolino, ki pa nima skupnega središča in gravitira na vse strani
- na Kozino, v Divačo, Sežano, Pivko in Ilirsko Bistrico. Južni predeli Brkinov so bili
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tradicionalno navezani najprej na Reko, v zadnjem času pa na Koper. Posledično Brkini niso
samostojna regija v nobeni obstoječi regionalizaciji Slovenije. Najpogosteje so vključeni v
regijo Brkini in dolina Reke (Barborič, Bobič, Borko, 2002), nekateri raziskovalci pa območje
Brkinov z dolino reke Reke označujejo kot »Notranjsko v Primorski« (Šebenik, 1996).
5.1.1. Določanje meja obravnavanega območja Brkinov
Obravnavano območje je potrebno za potrebe diplomskega dela natančno določiti in omejiti.
Pri tem se pojavi vprašanje izbire primernih kriterijev za določanje meja. Nekateri
raziskovalci določijo kot ključni dejavnik kamninsko podlago, drugi postavljajo na prvo
mesto reliefno izoblikovanost ter stik ravninskih in hribovitih delov, lahko pa postavimo meje
glede na mnenje domačinov in njihovo dojemanje Brkinov.
Karta 3: Meje izbranega območja Brkinov

Vir: Turistična avtokarta Slovenije, 1994
V diplomskem delu so meje določene na osnovi pokrajinsko ekološko členitve Slovenije, ki je
bila narejena v okviru Študije ranljivosti okolja, leta 1996. V tej regionalizaciji je določenih 5
pokrajinskih sklopov, 60 pokrajinskih enot in 205 pokrajinskih enot nižjega ranga (Gams,
2000).
Območje Brkinov z dolino Reke je uvrščeno v submediteransko in mediteransko Slovenijo,
naprej pa podrobneje delil na štiri pokrajinskoekološke podenote: Ilirskobistriška kotlina,
dolinsko dno ob spodnji Reki, Brkini in flišno hribovje na desni strani doline Reke. Njegov
osnovni kriterij določanja meja je bila geološka podlaga (Študija ranljivosti okolja, 1996).
Pri določanju meja Brkinov za potrebe diplomskega dela sem se oprla na pokrajinsko
ekološko členitev Slovenije iz Študije ranljivosti okolja, poleg tega pa tudi na geološko
matično podlago ter na meje posameznih naselij (Priloga 2: Pokrajinskoekološke enote in
meja izbranega območja Brkinov).
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Južno mejo obravnavanega območja je Natek določil na stiku apnencev in flišnih kamnin, kar
izloči iz območja Brkinov vasi ob cestni povezavi Kozina-Reka. Moje mnenje je, da je iz
socialnega in ekonomskega vidika dobro, če to območje vključim v diplomsko delo, ker se
sami Brkini prometno navezujejo na to dolino in je pomemben vezni člen Brkinov s
Primorjem.
Severna meja je v Natkovi pokrajinskoekološki členitvi sestavljena iz meja treh podenot: iz
mejnega dela Brkinov do vznožja Snežniškega pogorja, ilirskobistriške kotline do strme
stopnje snežniškega pogorja, tretja enota pa je flišno hribovje na desni strani doline Reke, ki
je definirano geološko in zajame celotno območje flišnih kamnin. V diplomskem delu poteka
meja nad dolino Reke po slemenu Boršt-Gradišče-Kozlek-Goli vrh-Ahac, nad Ilirsko Bistrico,
nato po geološki meji med flišnimi sloji in apnenci, ki poteka pod vasjo Podtabor-vrhovi
Brezovica-Gradišče-Grmada-in skoraj do šilen tabora, nad vasjo Narin, pod vasjo Stara
Sušica-mimo cerkvice Sv. Trojice in pod Vremščico. V nadaljevanju mejo določa slepa dolina
reke Reke, ki zajame v obravnavano območje še naselja: Dolnje Vreme, Vremski Britof,
Famlje in Betanja.
Zahodna meja je po Natkovi pokrajinskoekološki regionalizaciji na osnovi geologije izvzela
vasi na apnenčasti matični podlagi. V diplomskem delu pa so obravnavane še vasi Dane pri
Divači, Matavun, Kačiče, Pared in Rodik. Tudi južna meja poteka tako, da zajame še neselje
Tublje pri Hrpeljah in Rožice.
Vzhodna meja obravnavanega območja poteka po državni meji in se nato preusmeri na
regionalno cesto Kozina-Reka pred vasjo Starod, kjer se meja območja nadaljuje po
Matarskem podolju.
Tako je zajeto celotno območje med državno mejo, Snežniškim pogorjem, dolino reke Reke,
Divačo in Kozino ter Matarskim podoljem na južni strani.
5.2. Naravnogeografske značilnosti preučevanega območja
5.2.1. Relief
Območje Brkinov delimo glede na različne relifene oblike na več enot: hribovito-gričevnat
osrednji del Brkinov, dna dolin in potokov ter dolina reke Reke ter kontaktni kras na obrobju
obravnavanega bmočja.
Brkini so obsežna sinklinala, ki je zapolnjena z eocenskimi fliši. Lega in razpotegnjenost
pokrajine, ki je ujeta med dvema višjima kraškima predeloma Dinarskega sveta, je
razpotegnjena v dinarski smeri severozahod-jugovzhod. V smereh jugovzhod in severozahod
pa je mezoregija veliko bolj odprta in prehodna (Šebenik, 1996).
V grobem so Brkini v osrednjem in zahodnem delu najvišji in jih uvrščamo med hribovje, na
obrobju pa se večinoma v vse smeri znižujejo v pokrajino podobno gričevnatemu svetu.
Brkini so najvišji v zahodnem in osrednjem delu. Zanje so značilna izrazita, dolga in široka,
obdelana in naseljena slemena. Njihove severne strani so strme in osojne, tako da jih
večinoma prekrivajo gozdovi. Med slemeni so se izoblikovale ozke in globoke soteske
potokov, ki jih domačini imenujejo žlebovi. Najvišje relativne višinske razlike nastopajo v
severozahodnem delu Brkinov in znašajo tudi 500 metrov. Do takih razlik pride, ker se
podolje Reke znižuje v nasprotni smeri zniževanje Brkinov proti Matarskemu podolju.
Reliefno gledano je zanimivo, da je dno doline Reke za okoli 150 metrov nižje od Matarskega
podolja in dna slepih dolin na južnem robu Brkinov (Šebenik, 1996).
Na južni strani so slemena nižja in potekajo prečno na glavno smer razvodnega slemena.
Proti vzhodu se Brkini spuščajo in vrhovi ne presegajo 700 metrov. Tu so Brkini zaradi
manjših višinskih razlik prepredeni s številnimi plitvimi dolinami in posamičnimi vzpetinami
brez daljših in izpostavljenih slemen (Šebenik, 1996).
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Med manjše reliefne oblike, ki jih najdemo na obravnavanem območju, spadajo aluvialne
ravnice, ozke in strme grape, slemena, pobočja, slepe doline ter mikro kraške oblike, kot so
žlebiči in škraplje, vrtače.
Najvišji vrh Brkinov je na zahodnem delu pri vasi Artviže pri cerkvici sv. Socerba na 817
metrih nadmorske višine, najnižja pa v soteski Reke pred vhodom v Škocjanske jame na
koncu Vremske doline pri 317 metrih nadmorske višine (Šebenik, 1996).
Glavno razvodno sleme se začenja na vzpetini Ajdovščina z 804 metri nadmorske višine nad
vasjo Rodik in poteka naprej do vasi Artviže, mimo vasi Mrše in Orehek do vasi Tatre. Od tu
proti vzhodu poteka vse do vasi Harije. V nadaljevanju pa se razvodno sleme pomakne proti
jugu. Na severi strani glavnega razvodnega slemena se v smeri od vzhoda proti zahodu
nahajajo potoki: Klivnik, Posrtev, Suhorca, Padež in Sušica.
Na južni strani razvodnega slemena se pojavljajo potoki, ki se končajo v slepih dolinah. To so
potoki: manjši potoki v slepih dolinah Hrušiške ponikve ter Brdanska dana, potok Mrzlik in
Okroglek v slepi dolini pri Malih Ločah, potoka Perilo in Torkov potok v Jezerini, potoki v
manjših slepih dolinah pri vaseh Hotična, Slivje in Velike Loče, potok Brsnica v Odolini ter
potok Ločica pri Brezovici. Vode, ki ponikajo na južni strani Brkinov prihajajo ponovno na
površje na Hrvaški strani pri Buzetu in pri nas v Rižani (Šebenik, 1996). Tako razgiban relief
Brkinov ima že od nekdaj velike vplive na poselitev in prilagajanje ljudi temu območju. Te
razmere omejujejo gradnjo poti in cest ter omogočajo selektivno obdelavo površin ter
opuščanje obdelovalnih površin na velikih strminah (Šebenik, 1996).
Fotografija 1: Slemena Brkinov - Ostrožno Brdo

Foto: Jana Tomažič, 23. 9. 2006
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Fotografija 2: Pobočja Brkinov - Mrše

Foto: Jana Tomažič, 23. 9. 2006
Dolino reke Reke lahko v grobem razdelimo na dva dela: prvi del sega do sotočja Reke s
Strženom v zaselku Ribnica, drugi del pa štejemo nizvodno od Ribnice. Zgornji del doline se
imenuje ilirskobistriška kotlina, spodnji pa vremska dolina.
Dela se med seboj razlikujeta glede na tip površja, nadmorsko višino in naklone. Za
ilirskobistriško kotlino je značilen akumulacijsko rečno denudacijski tip reliefa z povprečnimi
nadmorskimi višinami med 400 in 599 metri, naklonski razred pa spada v razred med 0 in 5,9
° naklona. Za Vremsko dolino pa je značilen destrukcijski rečno denudacijski tip reliefa,
najpogostejše nadmorske višine so v razredu med 200 in 399 metri, ter nakloni med 6 in 19,9°
naklona (Perko, Gabrovec, Hrvatin, 1998).
Vremska dolina zajema 17 kilometrov spodnjega dela površinskega toka reke Reke. V prvih
desetih kilometrih je dolina debrska, ozka, le v dnu je ponekod razširjena do pol kilometra. V
spodnjem delu pa se dolina razširi v holocensko Vremsko polje. Zadnjih par kilometrov
površinskega toka Reka doseže kraško površje in se v soteski prebije do Škocjanskih jam.
Vremsko polje je ponekod nasuto z naplavinami na zakrasel svet tudi do 12 metrov. Dokazi
za to so vrtine, posamezni dogodki, naprimer tisti v septembru leta 1982, ko je Reka izginila v
svoji strugi, ter lepo vidne geološke razmere v najbližjih opuščenih kamnolomih v Zavrhku,
Škofljah in Vremskem Britofu. V Vremski dolini lahko določimo pet teras, ki so se oblikovale
s holocenskim nasipavanjem v današnjem nivoju doline ali višje (Šebenik, 1996).
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Fotografija 3: Dolina reke Reke - Vrbovo, Vrbica

Foto: Jana Tomažič, 16.9.2006
Tretji pomembnejši tip reliefa je kraški. Kot smo že omenili kraški svet obroblja Brkine v
obliki podkve in ga lahko opredelimo na območje ob ponoru Reke v Škocjanske jame,
območje ob zahodni meji obravnavenega območja ter severna polovica Matarskega podolja.
Na teh območjih prevladujejo kraške reliefne oblike - tako mikro kot makro-od velikih jamŠkocjanske, Dimnice - do malih kraških brezen, uval in vrtač. V zadnjem času krasoslovci
iščejo brezstrope jame, predvsem na površju nad današnjimi Škocjanskimi jamami. To
površje ima posebne načine odvodnjavanja padavinske vode, površinskih voda ni, razen
antropogeno izoblikovanih kalov za potrebe živinoreje.
Fotografija 4: Kraški del Brkinov - Markovščina

Foto: Jana Tomažič, 24. 9. 2006
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Fotografija 5: Slepe doline v Brkinih - Odolina

Foto: Jana Tomažič, 24. 9. 2006
Pri vrednotenju reliefa za potrebe ekološkega kmetijstva moram opozoriti na tri ključne
elemente- nadmorske višine, ekspozicije ter naklone.
Na slemenih in pobočjih Brkinov so nadmorske višine omejujoče na vrhovih slemen, ker se
povezujejo z neugodnimi klimatskimi parametri ter deloma s prevelikimi nakloni, ki
otežkočajo kmetijsko pridelavo. Gričevnati deli pobočij so z vidika nadmorskih višin in
posledično naklonov veliko bolj primerni za uvajanje ekološkega kmetijstva. Za ekološko
kmetijstvo so ugodne prisojne ekspozicije, ki jih je veliko tako na slemenih kot na pobočjih
Brkinov.
V dolini reke Reke in dolinah njenih pritokov, lahko izpostavim ugodne nizke nadmorske
višine. Problem se pojavi z nakloni, ker v grapah onemogočajo kmetijsko pridelavo, medtem
ko v sami dolini reke Reke teh težav ni. Ekspozicije so omuejujoče v osojnih in strmih
grapah, veliko bolj ugodne pa v dolinskem dnu reke Reke.
Slepe doline imajo ugodne reliefne pogoje za razvoj ekološkega kmetijstva.
Na kraškem svetu relief nudi ugodne možnosti za kmetijstvo, ker so značilne nizke
nadmorske višine, prisojne lege ter nakloni, ki omogočajo kmetijsko obdelavo.
5.2.2. Geološka zgradba
Kamninska zgradba Brkinov je razmeroma enotna. Večino površja sestavljajo eocenski fliši
sestavljeni predvsem iz peščenjakov in laporja, vmes pa najdemo tudi kremenove prodnike.
Fliš zapolnjuje sinklinalo med Snežnikom in Čičarijo. Na robovih flišne gmote, kjer se svet
znižuje, se po starosti zvrstijo starejše plasti apnencev: najprej se pojavijo paleoceski
skladoviti apneneci, na južnem robu se pojavi ozek pas še starejših krednih apnencev. Manjša
površina paleocenskih apnencev se nahaja tudi na severozahodnem delu Brkinov pri vasi
Barka. Od tu proti severu se v Vremski dolini pojavijo kredne kamnine, kot je to značilno za
južno stran Brkinov. Pri vasi Vremski Britof se začnejo tako imenovane vremske plasti iz
obdobja zgornje krede, ki se razprostirajo proti zahodu na matični Kras. V teh plasteh se
pojavljajo tudi manjše zaloge premoga. Prevladujočo gmoto eocenskega fliša prekinjajo le
manjši aluvialni nanosi v deberskih dolinah potokov. Nekatere ravnice ob reki Reki so iz
aluvialnih naplavin, ponekod pa se pojavljajo tudi flišni konglomerati. Med Kosezami in
Malo Bukovico je manjši vložek pliocenskih-pleistocenskih mastnih, temno sivih, modrih ali
rjavkastih glin. V globini pod glino pa se nahaja plast lignita. Sladkovodne gline nakazujejo
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na pliocensko-pleistocensko ojezeritev ali občasno močvirje. Dna slepih dolin na južni strani
Brkinov so prekrita z aluvialnimi naplavinami (Šebenik, 1996).
Karta 4: Geološka struktura obravnavanega območja

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ. Ilirska Bistrica L33- 89, 1972, Trst L33- 88, 1962;
Postojna L 33- 77, 1967; Gorica L 33- 76, 1968; Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač za
list Postojna, 1970
Podrobnejšja geološka slika je opisana s pomočjo geoloških kart in njihovih tolmačev
(Osnovna geološka karta SFRJ. Ilirska Bistrica L33- 89, 1972, Trst L33- 88, 1962; Postojna L
33- 77, 1967; Gorica L 33- 76, 1968; Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač za list Postojna,
1970; Osnovna geološka karta SFRJ. Tumač za list Ilirska Bistrica, 1975).
Osrednji del Brkinov zavzemajo eocenske flišne kamnine (2E), ki so omejene: v zgornjem
delu doline Reke s podnožjem strme stopnje, ki se dvigne na Snežniško pogorje (tu naletijo
flišni sloji na sloje vremske sloje, ki so sestavljeni iz sivorjavih laporovitih apnenecev in
zelenkastega laporja (K, Pg)), z naseljem Ilirska Bistrica, z linijo pod vasjo Šembije ter naprej
pod grebenom šilen tabora, izognejo se Košanski dolini, pod vrhom Vremščice se sloji
preusmerijo strmo proti jugu, izognejo se Vremskemu Britofu in Vremam, nato zavijejo proti
zahodu vse do Kačič, Rodika in se nato preusmerijo na jug, do vasi Brezovica, Male Loče,
Hrušica, nato deloma zavijejo pri Jelšanah proti severu in nato do Novokračin in nazaj do
državne meje.
Za te flišne sloje kamnin je značilna večja vsebnost gline in veliko večja vsebnost kalcita.
Flišne sloje sestavljajo breče, konglomerati, peščenjaki, laporji, glinasti laporji in glina.
Ponekod se pojavljajo sloji roženca in glinastih laporjev; njihova debelina je med 3 in 8
metrov. V sedimentni strukturi so opazni sledovi poti tokov, zavijanj, močnejših turbulentnih
tokov, ki so se premikali od jugovzhoda proti severozahodu. Za flišne kamnine Brkinov je

34

značilno, da vsebujejo 50 % majhnih delcev, 35 % mineralov glin in okrog 15 % kemijskih ali
avtogenih cementov. V glinastih laporjih so našli planktonske foraminifere. Starost teh flišnih
kamnin se ocenjuje na srednjo eocensko starost (Osnovna geološka karta SFRJ. Tumač za list
Ilirska Bistrica, 1975).
Aluvialni nanosi (al) iz obdobja kvartarja se nahajajo v celotni dolini reke Reke ter v vseh
večjih dolinah njenih pritokov, kot so Klivnik in Molja, Posrtev, Suhorca in Padež, Mrzlik, ter
tudi v vseh slepih dolinah na južni strani Brkinov, kot je dolina Račice, v slepih dolinah med
Hrušico in Podgradom, Jezerini, pri vasi Male Loče, Velike Loče in v Odolini.
Za te nanose je značilno, da so izvorno iz flišnih kamnin, ki so jih vode prenesle na druga
območja. Največ je akumulirane gline, ki je je lokalno največ na ravnini Ilirske Bistrice, kjer
se s flišnim materialom meša še pliocenska glina. Debelina teh slojev v neposredni bližini
Ilirske Bistrice znaša med 5 in 6 metrov. Na dno slepih dolin so ponekod akumulirane večje
količine gline in flišnih slojev, ki jih vodni tokov prinesejo iz flišnih Brkinov. V aluvialnih
slojih se nahajajo tudi majhni koščki peščenjakov, gline in laporja, nekaj malega je tudi
apnencev (Osnovna geološka karta SFRJ. Tumač za list Ilirska Bistrica, 1975).
Posebno mesto v dolini reke Reke zajema skrajni spodnji in skrajni zgornji del doline pod
vasjo Vreme ter v okolici vasi Zabiče. Na tem delu prevladujejo gline in peski (t1, t2), ki jih
drugače lahko imenujemo terasni pleistocenski sedimenti. V okolici Zabič so sloji sestavljeni
iz flišnega materiala, prevladuje pesek. Pod Vremskim Britofom do ponora Reke pa je več
gline, ki je nastala iz flišnega laporja. Višje terase so sestavljene iz paleocenskih slojev, ki jih
deloma pokrivajo nanosi flišnih sedimentov (Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač za list
Postojna, 1970).
Nad dolino Reke (v njenem zgornjem toku) se nad vasmi od Zabič do Ilirske Bistrice dviguje
strma stopnja, ki jo sestavljajo apnenci in apnene breče (S). Ti sloji so nastali pod strmimi
obronki Snežnika in globoko vrezanimi dolinami. V flišnih slojih in apnencih se nahajajo
apneni bloki, veliki po nekaj kubičnih metrov (Osnovna geološka karta SFRJ. Tumač za list
Ilirska Bistrica, 1975).
Zahodni del Brkinov je geološko najbolj pisan. Flišne plasti obrobljajo plasti apnencev.
Konkreten stik se dogaja med sloji fliša ter numulitnimi in alveolinskimi apnenci (3+4Pg),
paleocenskimi črnimi, rjavimi ali sivimi apnenci »kozinskih« skladov (Pc2), ter (1Pg).
Južno mejo flišnim slojem sestavljajo apnenci: foraminiferski sivi in sivorjavi apnenci (2-4Pg),
paleocenski sivorjavi do črni kozinski apnenci (1Pg), vremski sloji - sestavljeni iz sivorjavih
laporovitih apnenecev in zelenkastega laporja (K, Pg), sivorjavi apnenci z veliko količino
bitumna (K22), svetlo do temno sivi apnenci in prekristaljeni apnenci (K2,3 2), veliko kristalni
dolomiti (K1,2 2), apnenci z rudisti ter apnenci in dolomiti v izmenjavi (1-2K1,2 2) (Osnovna
geološka karta SFRJ. Tolmač za list Postojna, 1970).
Geološka struktura nudi informacija o kamninski matični podlagi območja. Pri uvajanju
ekološkega kmetijstva neposredno nima pomembne vloge. Geološka struktura je pogoj za
razvoj različnih tipov prsti.
5.2.3. Podnebne značilnosti
Klimatske značilnosti definira lega Brkinov na prehodu iz celinske v primorsko Slovenijo.
Poleg prehodnosti in stika celinskih in mediteranskih klimatskih značilnosti vpliva na klimo
še reliefna izoblikovanost in visoka nadmorska višina, ki se na kratke razdalje hitro spreminja.
Predeli Brkinov, ki segajo nad 500 m nadmorske višine, imajo temperaturne razmere manj
ugodne zaradi višje lege. Ob oblačnem vremenu se ti deli bolj ohladijo, izpostavljene grebene
pa skoraj vedno hladi veter (Šebenik, 1996).
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V Geografskem atlasu Slovenije Ogrin območje Brkinov uvršča v dve podnebni območji:
- zaledno submediteransko podnebje, ki je značilno za dolino reke Reke do Ilirske Bistrice,
skrajni zahodni rob obravnavanega območja, območje med ponorom Reke do Kozine ter ustje
Matarskega podolja.
- zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije pa velja na celotnem preostalem
območju (Ogrin, 1998).
Močnejše primorske podnebne vplive omejuje vzporedno z Brkini potekajoča apneniška
pregrada Slavnika in drugi zaporedni sklenjeni grebeni proti vzhodu. Gams dolini reke Reke
pripisuje podobno klimo kot krasu (Šebenik, 1996).
Prehodnost klime se najbolj kaže pri temperaturah ter izrazitemu vetru s celinske strani
(burja), ter toplejšemu vetru iz morske strani. Pri mirnih tipih vremena je odločilnega pomena
reliefna izpostavljenost. Podgrajsko podolje ima s svojo izrazito konklavno lego najbolj
poudarjene mrzle zimske noči in vroče poletne dni (Šebenik, 1996).
Po padavinskih značilnostih pa imajo Brkini mediteranski režim z viškom padavin jeseni,
sekundarni zgodnje poletni višek je neizrazit (Šebenik, 1996).
Območje Ilirske Bistrice spada po Koppenovi klasifikaciji v zmerno toplo klimo, s
padavinami čez vse leto, v višjih legah pa prehaja v klimo hladnega gozda, ki jo označuje
obilica padavin (Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
TEMPERATURE
Povprečne januarske temperature so na celem obravnavanem območju pozitivne, z izjemo
najvišjih predelov slemen. Povprečne julijske temperature pa nikjer ne presegajo 20°C.
Pozimi so glede na okoliške regije značilne predvsem višje minimalne temperature, poleti pa
višje maksimalne (Šebenik, 1996).
Opisani klimatski parametri so definirani za opazovalno obdobje v letih 1961-1990.
Povprečna temperatura zraka za to obdobje znaša 9,6°C, z najnižjim mesečnim povprečjem
januarja 0,8°C in najvišjim julija 18,7°C. Povprečna dnevna najvišja temperatura zraka znaša
15,5°C, z minimumom januarja in maksimumom julija. Minimumi so najnižji januarja z
3,4°C, najvišjim pa julija z 12,1°C. Pri absolutnih najvišjih in najnižjih temperaturah je
januarja 17,4°C in -19,5°C ter julija 35,2°C in 3,8°C (Strategija razvoja kmetijstva v občini
Ilirska Bistrica, 1999).
Pojav slane je odvisen od izpostavljenosti površja. Slano štejemo s pojavom temperature pod
0°. V višinskem pasu med 500 in 700 metri se slana spomladi pojavlja najkasneje sredi aprila,
včasih se pojavijo celo v maju, jeseni pa lahko prvič že v septembru, pogosteje pa v oktobru.
Ta pas med 500 in 700 metri nad morjem je nasploh klimatsko najugodnejši in ga lahko
imenujemo »termalni pas Brkinov«. V višje ležečih delih pa se slana pojavlja še do srede
maja, prvič pa zadnje dni septembra (Šebenik, 1996; Strategija razvoja kmetijstva v občini
Ilirska Bistrica, 1999).
PADAVINE
Letnih padavin je med 1400 mm na zahodnem delu in več kot 1500 mm na vzhodnem delu.
Močne padavine so izrazite v jeseni ali zgodnjem poletju. Letna količina padavin pa narašča
od zahoda proti vzhodu. Nevarnost pomanjkanja padavin in suše grozi območju tako poleti
kot pozimi. Snega je praviloma manj kot v sosednjih severnih pokrajinah (Postojna in Pivka),
vendar več kot na Krasu (Šebenik, 1996).
Opisani klimatski parametri so definirani za opazovalno obdobje v letih 1961-1990. Skupna
mesečna količina padavin dosega najvišjo vrednost novembra s 171,6 mm in najnižjo
februarja s 92,2 mm padavin. Število dni s padavinami večjimi od 0,1 mm je največ maja (15
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dni), najmanj pa februarja (10 dni). Število dni s padavinami več kot 1 mm je največ junija
(11,9 dni) in najmanj februarja in julija (8 dni). S padavinami nad 10 mm je najbogatejši
mesec november, najskromnejši pa februar. Največ neviht je maja, junija, julija in avgusta.
Krivulja mesečne količine padavin ima dva vrha, prvi je nižji od drugega. Količina padavin
dosega februarja minimum, nato narašča do junija, kjer dosega prvi vrh, najbolj suha sta
februar in julij, najbolj mokra pa junij in november (Strategija razvoja kmetijstva v občini
Ilirska Bistrica, 1999).
Snežna odeja se pojavlja od novembra do aprila, najvišje vrednosti dosega v marcu - 68 cm
(Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Meglo zasledimo v dolini reke Reke, Ilirskobistriški kotlini in slepih dolinah na južnem robu
Brkinov. Največkrat se pojavlja konec poletja in jeseni. Prisotna je od 3,4 do 13,1 dan v vseh
mesecih z maksimumom v mesecu septembru. Temperaturno inverzijo in meglo lahko
zasledimo tudi v Vremski dolini (Šebenik, 1996; Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska
Bistrica, 1999).
Najvišja jutranja zračna vlaga je v mesecih maj, junij, julij, avgust, najnižja pa novembra in
decembra. Ob 14. uri popoldan je najvišja zračna vlaga oktobra, novembra, decembra in
januarja, najnižja pa poleti julija in avgusta. Zvečer ob 19. uri je najvišja zračna vlaga jeseni
in pozimi - septembra, oktobra, novembra, decembra in januarja, najnižja pa marca, aprila in
julija (Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Posebno pozornost moramo nameniti žledu, ki se v Brkinih pogosto pojavlja. Brkini se
nahajajo v »žlednem pasu« Slovenije, kjer lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo
katastrofalni žled. Katastrofalni žled (debeline nad 50 mm) se v Brkinih pojavlja v povprečju
vsakih 30 let, kar jih uvršča med žledno najbolj ogrožene pokrajine Slovenije. Zadnji primer
katastrofalnega žledu je bil prve dni novembra leta 1980, ko je žled zajel višine nad 500
metrov. Najizrazitejši je bil v višjih legah in na reliefnih robovih oziroma slemenih. Najbolj
prizadeto je bilo glavno brkinsko sleme, ki leži pravokotno na smer vlažnih jugozahodnih
vetrov. Posledice žleda iz leta 1980 so bile porušitev glavnega električnega daljnovoda v
dolžini 52 kilometrov in nizkonapetostne mreže v dolžini 60 kilometrov, uničenega je bilo
veliko gozda - 490.000 m3 lesa, kar znaša 135 km2 prizadete gozdne površine in ogromna
škoda na sadnem drevju (Šebenik, 1996).
Za ekološko kmetijstvo imajo klimatski parametri velik pomen. Pomembno je dejstvo, da
vremska dolina, kraški del Brkinov ter okolica Rodika spadajo v zaledno submediteransko
podnebje, ki s svojimi značilnostmi omogoča razvoj klimatsko občutljivih sort sadja. Za
sadjarstvo je klimatsko ugoden »termalni pas« na nadmorski višini med 500 in 700 m. Na
drugi strani pa je omejujoč dejavnik za ekološko sadjarstvo pogost pojav slane ter žledu.
Količina padavin je za vse kluturne rastline dovolj velika.
5.2.4. Hidrološke značilnosti
Glavna vodna žila na območju Brkinov je reka Reka, le manjši del območja je izven njenega
porečja, to je skrajni južni rob Brkinov, od kjer se vode stekajo proti Podgrajskemu podolju in
naprej skozi kraški svet do izvira Rižane ali proti Kvarnerju in Hrvaški Istri.
Reka je značilna reka kontaktnega krasa zaradi razdeljenosti porečja na del, ki poteka po
vodonepropustnem svetu Brkinov ter njen drugi del porečja, ki zajema kraški svet. Njeno
ponorno mesto v kraški svet Reko definira kot največjo slepo dolino v Sloveniji. Reka izvira
na Hrvaški strani v gozdu Dletvo na nadmorski višini 720 m. Do ponora v Škocjanskih jamah
je dolga 51,6 km. Zanimivost je, da je njen izvir oddaljen od obale Kvarnerskega zaliva 16
kilometrov, kar je enaka dolžina oddaljenosti njenega ponora od Tržaškega zaliva (Šebenik,
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1996).
Meja porečja Reke je natančno določena le na njenem levem bregu, ker ga sestavljajo
neprepustne flišne kamnine in ima tako površinsko rečno mrežo. Na desnem bregu so meje le
domnevne (Šebenik, 1996).
Po Brkinih poteka razvodnica reke Reke po slemenih: Ajdovščina-vrh Križandrev-ArtvižeMrše-Orehek-Tatre-Rjavče-Gabrk-Pregarje-nadaljuje se po slemenih proti jugu: Brezovo
Brdo-Ušinje Brdo-Stajno Brdo-Gabrnica nad vasjo Sabonje-Pavlica in zadnja v vrsti je Veliko
Brdo.
Podatki Agencije republike Slovenije za okolje kažejo, da je skupna površina porečja reke
Reke velika 337 km2, od tega jih je 214 km2 na nepropustni podlagi, kar znaša 54 % (Šebenik,
1996).
Levi pritoki Reke se z dolžino njenega toka zmanjšujejo. Najdaljši pritok je Molja z 19,11
kilometrov dolžine toka, sledi ji Padež z 9,58 kilometrov, nato Posrtev z 9,28 km in Sušica z
5,11 kilometri (Šebenik, 1996).
Pri ponoru ima Reka srednji pretok slabih 9 m3/s, največji pa znaša nekaj čez 300 m3/s.
Povprečni specifični odtok znaša 47,3 l/km2/s. Po podatkih Reka na leto odnese z vsakega
kvadratnega kilometra njenega porečja 51 m3 raztopljenih mineralov, kar znaša iz celotnega
porečja 19,380 m3. Pritoki Reke iz flišnega sveta so vodnati v jesenskem in spomladanskem
času ob deževjih, poleti in pozimi pa nekateri med njimi celo presahnejo. Ob velikih jesenskih
ali spomladanskih nalivih je vidna velika erozijska moč vode v žlebovih potokov. Celotna
Reka ima največje pretoke v novembru, decembru in januarju, najmanjše pa v avgustu in
februarju. Sekundarni maksimum se pojavi marca, ko se tali sneg v snežniškem pogorju. Po
teh značilnostih lahko Reko uvrstimo v pluvio-nivalni rečni režim z zmernimi mediteranskimi
vplivi (Šebenik, 1996).
Veliko vlogo pri pojavljanju poplav ima kraško zaledje, ki je zelo namočeno in ima vlogo
kraškega zadrževalnika vode, ki poplave lahko podaljšuje. Tako razmerje med minimalnimi in
maksimalnimi pretoki kaže na obdobja, ko je vode v strugi le za odtenek, in druge dni, ko
reka izdatno poplavlja. Reka poplavlja med 6,3 in 7,4 km2 površja svojega porečja. V
Vremski dolini Reka ne poplavlja, ker je obrečni svet dvignjen na teraso. Poplave v zgornjem
in spodnjem delu toka pa so vsakoletne - v povprečju kar šestkrat na leto, in predstavljajo
omejitveni dejavnik razvoja na teh območjih. Za poplave je značilno, da se hitro pojavijo in
hitro izginejo ter da trajajo le nekaj ur, najpogosteje pa nastopajo decembra, novembra in
oktobra. Vzroki poplav so majhna retencijska sposobnost porečja, velike količine padavin v
snežniškem pogorju ter relativno majhen strmec reke glede na srednji naklon porečja
(Šebenik, 1996).
Poplave se pojavijo tudi na južni strani Brkinov - v slepih dolinah Matarskega podolja. Za te
poplave je značilno, da nastopijo zelo hitro. Pritekajoča voda velikokrat z vejevjem, listjem in
blatom zamaši ponore, tako da poplavna voda narašča zelo hitro. Vzrok hitremu dvigovanju
poplavne vode lahko iščemo tudi v majhnemu številu ponorov, ki ob povečanih padavinah ne
zmorejo v podzemlje prevesti vse dotekajoče vode zaledja. V nekaterih slepih dolinah so se
izoblikovali dodatni ponori, ki postanejo aktivni le ob visoki vodi (Šebenik, 1996).
Naravnih jezer v regiji ni. Navodnem toku Klivniku so zgradili dva večja zadrževalnika vode
z namenom zadrževanjapadavin in s tem poplavnega viška Reke in večanjem pretoka Reke v
sušnem obdobju, s čimer naj bi zmanjšali onesnaženost reke Reke. Za pregradami sta nastali
dve večji umetni jezeri - Mola in Klivnik. Mola se nahaja tik pod vasjo Soze na 430 metrov
nadmorske višine, zgrajeno je bilo v letih 1973-1978. Njegova največja prostornina znaša 4,2
milijona m3. V letih 1984-1987 so zgradili še drugi jez za jezero Klivnik, ki je od Mole
oddaljeno tri kilometre gorvodno in leži pod vasema Tominje in Zajelšje. Njegova gladina je
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na višini 470 metrov in zajema prostornino 4,3 milijonov m3, površino 35,8 hektarov, dolgo je
2,2 kilometra, globoko pa 25,5 metra. Zaradi velikih nihanj gladine vode jezeri nista primerni
za razvoj kakršnekoli dejavnosti (Šebenik, 1996).
Brkini imajo površinsko rečno mrežo, ki zagotalja, da je čez celo leto dovolj velika vode v
potokih in reki. Te vodne zaloge omogočajo namakanje v poletnih mesecih. Na kraškem
terenu pa se pojavlja nevarnost suš, zaradi prepustnosti matične podlage.
5.2.5. Prsti
Razvoj prsti je neposredno odvisen od matične podlage. S primerjavo geoloških in pedoloških
kart lahko vidimo njuno medsebojno ujemanje.
V grobem so se na flišu razvile humozne silikatne ali kisle prsti, rankerji s tankim, organskim
humusnim slojem, ki leži neposredno na slabo prepereli flišni kamninski podlagi. Na strmih
delih flišnih pobočij najdemo tudi distrično in evtrično rjavo prst ter distrično sprano prst
(Šebenik, 1996). Za flišna slemena Brkinov je značilno, da lahko prsti dosežejo debelino tudi
več kot pol metra, po pobočjih navzgor pa se debelina tanjša. Na najstrmejših delih prehaja
skoraj v skeletna tla. Zato je večina obdelovalne zemlje na manj strmih pobočjih slemen. Proti
erozijskim procesom na pobočjih se ljudje že od nekdaj borijo: na strmine zasajajo sadno
drevje, prenehali so z pašo živine, da bi ustavili pobočne destrukcijske procese. Po stopnji
erodiranosti spadajo Brkini v najnižjo peto stopnjo (Šebenik, 1996).
Dna dolin, kot so dolina potoka Suhorca ali Padeža ter slepe doline na južni strani Brkinov, so
prekrita z holocenskimi naplavinami flišnih kamnin, na katerih se je zaradi nepropustnosti in
poplav izoblikovala težja, ilovnata in debela plast prsti, ponekod tudi gleji in oglejene prsti ter
obrečne prsti ali pa je v dnu izprana prst iz pobočij.
Na prehodu na apnenec so se ponekod razvile rendzine ali pokarbonatne prsti (Šebenik, 1996)
(Priloga 3: Pedološka sestava obravnavanega območja Brkinov).
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Karta 6: Pedološka sestava obravnavanega območja Brkinov

Vir: Turistična avtokarta Slovenije, 1994
Podrobnejšo predstavitev prsti na obravnavanem območju bomo predstavili na podlagi
pedoloških kart (Pedološka karta Slovenije 1:25.000. Pivka 29-3-2, 1993; Obrov 29-3-3,
1993; Kozina 28-4-4, 1995; Senožeče 29-3-1, 1993; Rupa-Novokračine 47-2-1, 1995; Vele
Mune-Starod 47-1-2, 1995; Snežnik 29-4-4, 1993; Ilirska Bistrica vzhod-Jelšane 29-4-3,
1993; Ilirska Bistrica zahod-Ilirska Bistrica 29-3-4, 1993; Klana-Veliki Žrnjovec 47-2-2,
1995).
FLIŠNA MATIČNA PODLAGA
-Površinsko najobsežnejša je prst tipa 1162 in 1160 - to so distrične rjave prsti, nastale na
nekarbonatnem flišu in dekalcifiranem laporju, so srednje globoke (Pedološka karta Slovenije
1: 25000. Legenda pedokartografskih enot lista Obrov, 1993; Veliki Žrnjovec, 1995).
Distrične prsti nastajajo na še neprepereli ali že razpadli nekarbonatni matični podlagi,
njihova reakcija je kisla. Na položnejših refilih so ugodne za rast kulturnih rastlin, zato se na
njih pojavljajo njive, na strmejšem reliefu pa jih porašča travniško in gozdno rastlinstvo
(Lovrenčak, 1998).
-Evtrične rjave prsti imajo oznake- 148, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1165. Nekatere so
nastale na flišu s primesmi apnenega grušča, druge na starejšem ilovnatem aluviju, tretje na
eocenskem flišu in so psevdooglejene; četrte pa na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih;
večinoma so srednje globoke (Pedološka karta Slovenije 1: 25000. Legenda
pedokartografskih enot lista Kozina, 1995; Senožeče, 1993; Ilirska Bistrica-vzhod in zahod,
1993).
Imajo nevtralno do alkalno reakcijo. Zanje so značilne ugodne fizikalne, kemične in biološke
lastnosti za rast kulturnih rastlin in spadajo med najpomembnejše kmetijske prsti (pšenica,
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koruza, hmelj, sladkorna pesa, zelje, druge poljščine). Na flišu se večkrat pojavljajo na
spodnjih delih gričevnatih pobočij (Lovrenčak, 1998).
-Na manjšem območju v zgornjem delu doline reke Reke najdemo prsti tipa psevdoglej- 1312,
ki so ravninski, evtrični in srednje globoki (Pedološka karta Slovenije 1: 25000. Legenda
pedokartografskih enot lista Snežnik, 1993).
Psevdogleji nastajajo na preperelini laporja in fliša. Zanje je značilno pomanjkanje zraka, del
leta preobilna vlaga, večja zakisanost in malo hranilnih snovi, kar omejuje gojenje kulturnih
rastlin, zato sodijo psevdogleji med slabše kmetijske prsti. Za uspešno rast jih je potrebno
osušiti. Ponavadi jih poraščajo gozdovi in travišča (Lovrenčak, 1998).
APNENČASTA MATIČNA PODLAGA
-Na apnenčastih matičnih podlagah so se razvile prsti tipa rendzina - 1298, 1421, 1305, 1154
in 1155. To so rendzine, nastale na apnencu in so večinoma antropogeno preoblikovane, so
plitve do srednje globoke (Pedološka karta Slovenije 1: 25000. Legenda pedokartografskih
enot lista Vele Mune, 1995; Snežnik, 1993; Obrov, 1993).
Rendzina nastaja na izrazito karbonatni matični podlagi, ki vsebuje najmanj 60 % kalcijevega
karbonata. Zgornji horizont je temno rjav do črn z malo glinastih delcev. Prst ima nevtralno
reakcijo. Sprsteninasta rendzina se razvije na prisojnih in položnejših legah in vsebuje dobro
razkrojeno organsko snov. Za rast rastlin ima dobre fizikalne in kemične značilnosti, ovira za
uspešno rast rastlin pa je njena plitvost. Primernejša je za pašnike in gozd, manj pa za njive
(krompir, koruza) in travnike (Lovrenčak, 1998).
-Strmejše prehode med ravninskimi predeli in strmimi skalnimi stenami (strma stopnja: nad
Zabičami, nad Merečami in v slepi dolini reke Reke) prekrivajo litosolske prsti - 1153.
Litosol je nastal na trdih karbonatih - apnencu in dolomitu z mehaničnim preperavanjem
apnenca in dolomita. Zgornji horizont je tanek in dosega debelino do 10 cm, humusa je
izredno malo. Fizikalne in kemične lastnosti litosola niso ugodne za rast rastlin (Lovrenčak,
1998).
-Na severni strani Brkinov na stiku z apnenčastimi matičnimi podlagami se pojavljajo prsti
tipa rjava pokarbonatna prst - 360 in 1163. Te prsti so nastale na apnencu in so srednje
globoke (Pedološka karta Slovenije 1: 25000. Legenda pedokartografskih enot lista Senožeče,
1993; Vele Mune, 1995).
Rjava pokarbonatna prst je nastala na apnencu in dolomitu. Horizont je sestavljen iz
zgornjega temno rjavega horizonta, pod njim pa je kambični horizont z večjim deležem
glinastih delcev. Ta tip prsti spada med stare - reliktne - prsti. Njena globina je močno odvisna
od lege kamninskih skladov. Na vodoravnih skladih so prsti plitve, v razpokah in lezikah pa
nastanejo globoke prsti. Reakcija je slabo kisla ali nevtralna. Zanjo so značilne ugodne
fizikalne lastnosti, saj je v suhem stanju prepustna, manj pa v vlažnem. Rjava pokarbonatna
prst je primerna za rast gozdnih rastlin, primerna je tudi za pašnike in travnike. Kjer je prst
globlja, je mogoče urediti tudi njivske površine (Lovrenčak, 1998).
-Ponekod pa najdemo tudi nekaj rigolanih evtričnih prsti z oznakami - 1311 in 1300,
predvsem v sadovnjakih.
Prsti na mehkih karbonatih imajo zaradi človekovega delovanja spremenjene prvotne
lastnosti. Spremenjena je zlasti zgradba profila. Globoko oranje, ki je potrebno pri nasadih
izboljšuje fizikalne in kemične lastnosti prsti. Pri tem pa se naravni horizonti premešajo in
nastanejo antropogeni. Pri rigolanju se lahko zgodi, da je antropogeni horizont prekrit z
matično laporno kamnino. Te prsti so večinoma zračne, drobljive in prepustne. Vsebujejo
malo organskih snovi, njihova reakcija je slabo do srednje kisla. Te prsti so večinoma
namenjene sadnemu drevju ali vrtninam (Lovrenčak, 1998).
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NANEŠENE MATIČNE PODLAGE
-Na manjšem območju južno od Ilirske Bistrice najdemo še hipogleje z oznakami - 1168 in
1313, poleg teh se kot hipogleji pojavljajo še prsti z oznakami 700, 1313 in 1301. Hipogleji so
evtrični in mineralni (Pedološka karta Slovenije 1: 25000. Legenda pedokartografskih enot
lista Ilirska Bistrica-vzhod, 1993)
Hipogleji spadajo med oglejene prsti, ki nastajajo tam, kjer so posamezni deli profila stalno
ali občasno zaliti z vodo. Oglejene prsti večinoma prerašča vlagoljubno rastlinstvo. Na
izsušenih delih lahko na teh prsteh gojijo le nekatere posevke (Lovrenčak, 1998).
-V nekaterih slepih dolinah se pojavljajo obrečne prsti z oznako - 1166. To so evtrične in
globoke oglejene prsti (Pedološka karta Slovenije 1: 25000. Legenda pedokartografskih enot
lista Rupa, 1995).
To so slabo razvite mlade prsti. Razvile so se na mladih rečnih usedlinah proda in peska. Na
njih se je izoblikoval slabo razvit mineralni horizont z majhno količino organskih snovi. Na
bolj ustaljenih predelih, kjer delovanje vode ne spreminja osnovne kamninske podlage, so te
prsti poraščene z zeliščnim rastlinstvom in grmovjem. Počasi pa se razvijejo globlje prsti, na
katerih se pojavljajo travniki in včasih tudi posamezne njive (Lovrenčak, 1998).
Podrobnejši opis pedoloških kart (Pedološka karta Slovenije 1:25.000. Pivka 29-3-2, 1993;
Obrov 29-3-3, 1993; Kozina 28-4-4, 1995; Senožeče 29-3-1, 1993; Rupa-Novokračine 47-21, 1995; Vele Mune-Starod 47-1-2, 1995; Snežnik 29-4-4, 1993; Ilirska Bistrica vzhodJelšane 29-4-3, 1993; Ilirska Bistrica zahod-Ilirska Bistrica 29-3-4, 1993; Klana-Veliki
Žrnjovec 47-2-2, 1995) predstavi sliko obravnavanega območja:
Dolina reke Reke je prekrita z različnimi tipi prsti. V zgornjem delu doline zavzemajo
dolinsko dno hipogleji, ki se začnejo nad vasjo Zabiče in se vlečejo v sklenjeni ploskvi mimo
Trpčan, Vrbice, Vrbovega vse do Ilirske Bistrice. Tu zavije ta tip prsti proti jugu in zavzema
območje med Kosezami in Malo Bukovico. Na zahodu pa se razteza do Rečice.
V nadaljevanju doline Reke se od Topolca do Ribnice pojavljajo obrečne evtrične prsti.
Hkrati jih lahko opazimo tudi v spodnjih razširjenih dolinah pritokov reke Reke, kot so pritok
Posrtev, Padež in Suhorca.
Med Ribnico in Bujami se v dolinskem dnu Reke pojavljajo hipogleji. Med Bujami in
Gornjimi Vremami pa ponovno obrečne prsti. Dolinsko dno slepe doline Reke, ki se začenja z
Gornjimi Vremami, ima izredno pestro pedološko strukturo. Vremsko polje pokrivajo
evtrična rjava prst na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih. Med Gornjimi in Doljnimi
Vremami jih obdajajo rendzine na apnencih. V širšem krogu evtrično rjavo prsti obdajajo
rjave pokarbonatne prsti na apnencu, ki ležijo na numulitnih apnencih in zaobjemajo manjše
območje južno od vasi Zavrhek in severno od vasi Vremski Britof.
V pedološki sestavi južnega dela obravnavanega območja se lepo odraža geološka matična
podlaga, ki prinaša območju izjemno pestrost. Na apnencih so se razvili mnogi tipi prsti, ki se
mozaično prepletajo. Največji delež apnenčaste matične podlage prekrivajo rendzine, ki so na
tem območju večinoma antropogeno preoblikovane. Pokrivajo manjše območje v okolici vasi
Barka, celotno območje zahodno od vasi Zavrhek, okoliš vasi Kačiče, južno in zahodno
območje od vasi Slope, celotno širše območje okrog vasi Tublje. V Matarskem podolju se
meja pojavljanja prsti tipa rendzina ujema z geološko mejo kozinskih paleocenskih apnencev.
Izjema v tem tipu prsti so nekatera dna slepih dolin, ki jih pokrivajo obrečne prsti - to so slepa
dolina Odolina, slepa dolina Brezovice, slepa dolina pod Velikim Brdom in slepa dolina
Novokračin.
V osrednjem delu Brkinov so posebnost med prstmi rigolane evtrične prsti, ki jih večinoma
najdemo v sadovnjakih. Njihova območja obsegajo le manjše površine in so raztresena po
celotnem območju. V manjših zaokroženih območjih jih najdemo okrog vasi Artviže,
Ostrovica, Vatovlje, Misliče in Vareje, širša okolica vasi Suhorje, Buje, južna stran slemena,
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na katerem leži vas Ostrožno Brdo, južno pobočje pod vasjo Tatre, manjše zaključene enote
pod vasjo Orehek, Kovčice in Brezovo Brdo, v okolici vasi Nova vas pri Jelšanah ter Fabci.
Zanimiva je ugotovitev, da se ta tip prsti pojavlja v okolici vasi, na vrhovih slemen, kjer se
pojavlja tudim njihova najznačilnejša raba - sadovnjaki. Ta tip prsti ima največje sklenjeno
območje nad dolino reke Reke, med vasmi Gornji in Dolnji Zemon vse do Trpčan.
Poseben tip prsti so karbonatni litosoli, ki zavzemajo območja s strmimi prehodi med
ravninskimi in skalnatimi predeli. Na našem območju jih najdemo na reliefni stopnji nad
vasmi Zabiče-Podgraje-Kuteževo-Jablanca-Vrbica-Vrbovo, v pasu pod Tabrom-nad vasmi
Podstenjšek in Ratečevo Brdo, ter v sami slepi dolini spodnjega toka reke Reke do njenega
ponora.
Največji del Brkinov pa pokrivajo prsti tipa evtrična rjava prst. Zaobjema osrednji del
Brkinov od Hrvaške meje do zahodnega roba z vasjo Rodik in na severu do geološke meje
pod Vremščico.
Distrična rjava prst pokriva glavni slemenski lok Brkinov med vasmi Harije-TominjeZajelšje-Pregarje-Huje-Gabrk-Tatre, drugi tak pas je med vasmi Čelje-Prelože-Prem in
manjša območja okrog posameznih vasi kot so Studena gora, Soze, Sabonje, Podbeže,
Javorje, Rodik, Ojstrovca, Zarečica, Zarečje, Rečica, Smrje, Ostrožno Brdo, Gornje Ležeče,
Kilovče, Rateče, Gornja Bitnja, Mereče in vas Topolc.
Posebna pedološka enota so prsti tipa psevdoglej, ki se pojavljajo samo v zgornjem delu
dolinskega dna reke Reke med vasmi Zabiče in Trpčane.
Med naštetimi tipi prsti so za ekološko kmetijstvo pomembne: evtrične rjave prsti, rendzine
ter rigolane evtrične prsti. Te prsti imajo ugodne fizikalne, kemične in biološke lastnosti za
rast in razvoj kulturnih rastlin. Pri rendzinah je pomanjkljivost njihova mikrolokacijska
plitvost.
Med kmetijsko manj ugodne prsti spadajo distrične rjave prsti, obrečne prsti, psevdogleji in
hipogleji. Distrične rjave prsti niso primerne za kmetijsko izrabo zaradi svoje kislosti,
psevdogleji, hipogleji in obrečne prsti pa zaradi majhne vsebnosti organskih snovi in
oglejenosti.
5.2.6. Rastlinstvo
V Brkinih je glavna kategorija rabe tal gozd, saj po podatkih za leto 1995 pokriva kar 65 %
površja Brkinov, sledijo travniki in pašniki z 21 %, 10 % je sadovnjakov in njivskih površin,
4 % pa nerodovitne zemlje (Barborič, Bobič, Borko, 2002).
Obravnavano območje Brkinov prekrivajo obsežni gozdovi z vmesnimi antropogeno
oblikovanimi površinami, ki se v zadnjem času močno spreminjajo. S procesi zaraščanja,
ozelenjevanja in drugega opuščanja rabe zemljišč se močno spreminja kulturna krajina.
Od drevesnih vrst so najbolj zastopane bukev, cer, gaber, divja češnja in črna jelša. Velik del
gozda predstavljajo sredozemski bukovi gozdovi, ki so na južnih pobočjih mešani s
termofilnimi vrstami. Manjši del pa predstavljajo acidofilni borovi gozdovi (Šebenik, 1996).
Po Wrabovi fitogeografski razdelitvi Slovenije spadajo Brkini k submediteranskemu
območju, za katerega velja termofilno-kserofilna submediteranska ilirska združba gabrovca in
ojstrice. Najdemo pa tudi združbo črnega gabra in jesenske vilovine, ki zaseda nižje predele,
ter bukov gozd z jesensko vilovino v višjih predelih. Na kislih tleh ponekod zasledimo bukev
z gabrom in belkasto bekico, sekundarno združbo submediteranskega gozda gradna in
travniškega črnilca, tik ob vodah in v mokrotnih grapah pa najdemo združbo grmišča črne
jelše in podaljšanega šaša (Šebenik, 1996).
Prvotni gozd se je obdržal le v globokih in ozkih dolinah, ker ga zaradi težavnega dostopa
niso izrabljali. V 17. stoletju so les prodajali Benečanom, veliko so ga uporabljali za kurjavo,
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kasneje pa tudi za kuhanje oglja za prodajo. Tako so skozi stoletja nastali različni
degradacijski stadiji - od grmišč do bolj ali manj pretrganega drevesnega sklepa (Šebenik,
1996).
V zadnjih desetletjih poteka obraten proces. Zaradi opuščanja kmetovanja se gozd širi in
napreduje proti slemenom in manj strmim območjem. Nekoč njive, travniki in pašniki so
danes v procesu zaraščanja, v dolinah pa se kisli travniki spreminjajo v neprehodne goščave
trave, breze, vrb in topolov (Šebenik, 1996).
Na zahodni strani Brkinov se je na prisojnih in toplejših predelih izoblikovala mešanica
kostanja, gabra, črne jelše, javorja in divje češnje. Na zahodnem in južnem delu Brkinov so
sestoji bukovega gozda z nekaj javorji, gorskim brestom in divjo češnjo. Na sončnih legah se
pojavljata termofita mali jesen in črni gaber. Goloseke pa zasledimo na mestih, kjer raste
smreka in macesen. Številne gozdne ceste iz zadnjih desetletij nakazujejo uporabnost tega lesa
za kurjavo in deloma za industrijsko predelavo (Šebenik, 1996).
5.3. Pokrajinsko ekološka členitev Brkinov
Območje Brkinov se za potrebe diplomskega dela notranje deli na manjše enote. Obstajata
dva načina delitve območja.
Prva možnost je pokrajinskoekološka regionalizacija, ki je uporabna z vidika naravnih
značilnosti, druga možnost delitve pa je regionalizacija z vidika kmetijske pridelave oziroma
primernosti posameznih delov za kmetovanje.
Določeni kazalci se znotraj obeh načinov regionalizacije prekrivajo, zato je primerna
kombinacija obeh načinov regionalizacije. Večja teža je pripisana kazalcem znotraj
pokrajinskoekološke delitve; predvsem geološki matični podlagi, prstem, reliefni
izoblikovanosti površja ter rabi tal. Kazalca prsti ter reliefna izoblikovanost površja sta
pomembna tako pripokrajinskoekološki regionalizaciji kot tudi pri regionalizaciji iz vidika
kmetijstva. Prsti so vezane na geološko matično podalgo in so tako tipičen naravnogeografski
kazalec, hkrati pa imajo pomembno vlogo pri kmetijstvu. Reliefna izoblikovanost površja je
ravno tako pomemben kazalec pri naravnogeografskih delitvah, hkrati pa je pomemben tudi
pri regionalizacijah z vidika kmetijske pridelave, ker omejuje kmetijstvo s temperaturnimi in
drugimi klimatskimi parametri.
Preučevano območje se deli na pet enot:
Slemena Brkinov - so določena na podlagi nadmorskih višin. Njihova meja je plastnica z
nadmorsko višino nad 500 m. Slepe doline so doline, kjer voda na koncu doline ponika v kras,
sama matična podlaga pa so aluvialni nanosi fliša na apnenec. Največ slepih dolin se
razprostira na južni strani Brkinov na ponorih potokov z Brkinov, k tej enoti spada še slepa
dolina reke Reke. Tipične značilnosti slepe doline pridobi dolina Reke šele na skrajnem
južnem koncu, za vasjo Škoflje, zato je od tam naprej definirana kot slepa dolina in se jo
obravnava kot ostale južno ležeče slepe doline Brkinov. Naslednja pokrajinskoekološka enota
je apnenčasti del Brkinov, ki zajema južni del obravnavanega območja, skrajni zahodni in
deloma severozahodni del Brkinov. Zaradi svojih posebnosti je izdvojena in obravnavana
posebej. Dolinsko dno reke Reke z njenimi pritoki zajema celotno dolinsko dno vse do vasi
Škoflje in nekaj dolin pritokov v samih Brkinih. Zadnja enota, ki zajema največji del
obravnavanega območja, so pobočja v flišu, ki zajemajo predele med slemeni, rečnimi
dolinami in dolinami potokov, kraškim svetom in slepimi dolinami na stiku apnenca in fliša
(Priloga 2: Pokrajinskoekološke enote in meja izbranega območja Brkinov).
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Karta 7: Pokrajinskoekološke enote v Brkinih

Vir: Turistična avtokarta Slovenije, 1994
Slemena na Brkinih - so pokrajinskoekološka enota z največjim razvojnim potencialom. V
celoti so nad območjem toplotnega obrata v termalnem pasu. Nakloni so med 12° in 29°
naklona, kar je pogojno ugodno za kmetijsko obdelovanje. Prst ranker je zaradi majhnih
naklonov globlja (ponekod tudi pol metra) kot na flišnih pobočjih. Zaradi toplotnih, reliefnih
ter drugih ugodnih fizičnogeografskih razmer so na slemenih ugodne lege za razvoj
sadjarstva. Značilna slemenskost, nadmorske višine nad toplotnim obratom, manj slane, manj
meglenih dni in velika razglednost so potenciali teh predelov tudi za razvoj različnih
turističnih dejavnosti, npr. kolesarjenja. V tej pokrajinskoekološki enoti je glavna poselitvena
os, ki poteka po temenih slemen. Nevarnost za to pokrajinskoekološko enoto je intenziven
proces zaraščanja. Hkrati z negativnimi demografskimi procesi je potekal proces opuščanja
obdelovalnih površin in s tem hitro zaraščanje, ki je še danes prevladujoči in značilen proces v
Brkinih. Gozd se širi iz ozkih grap in pobočij proti temenom slemen. Proces zaraščanja pa
zmanjšuje vrednost kulturne pokrajine, slabša doživljajske zmožnosti turistov, poslabšuje
razglednost. Rekultivacija zahteva visoke začetne investicije, kar je odbijajoče za potencialne
obdelovalce in uporabnike teh območij. Dodatna omejitev je žled, kajti Brkini spadajo v
žledni pas Slovenije. Katastrofalni žled se pojavlja vsakih 30 let, najpogosteje na nadmorski
višini med 500 in 800 metrov. Njegova največja moč se pojavlja na izpostavljenih robovih
slemen. Nastanek žleda je pogojen z lego Brkinov, kjer se mešajo vplivi sredozemskega in
celinskega podnebja. Težki ledeni pokrovi povzročajo lom drevja v sadovnjakih in gozdovih
ter poškodbe na električnih daljnovodih. Zaradi velike moči in pogostosti pojavljanja je
potrebno žled upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju v regiji (Barborič, Bobič, Borko, 2002).
Pobočja v flišu - za to enoto so značilni veliki nakloni pobočij, plitve prsti in velika
gozdnatost, kar omejuje nadaljnji razvoj. Zaradi gozdnatosti je v gozdovih veliko divjadi in
gob, kar bi lahko pomenilo novo razvojno možnost Brkinov, s katero je potrebno previdno
ravnati, ker se hitro lahko spremeni v nevarnost za pokrajino. Na eni strani povečan stalež

45

divjadi ogroža kmetovanje, zaradi škode na pridelkih, orgožena je lahko ovčjereja. Na drugi
strani predstavljajo gozdovi in divjad možnost razvoja lovskega turizma in gobarstva ter
druge oblike nabiralništva, ki se lahko brez nadzora prevesijo v osiromašenje pokrajine.
Slepe doline - se pojavljajo na stiku apnenca s flišem kot posebna geomorfološka oblika
kontaktnega krasa. Na jugozahodnem delu Brkinov se je razvil niz slepih dolin, kot so
Brezovica, Odolina, Hotična, Velike Loče, Jezerina, Oslica in druge. Te posebne reliefne in
hidrološke oblike kontaktnega krasa bi lahko izkoristili v turistične namene. Značilnosti slepih
dolin so poplave pred ponori, oglejene prsti in reliefna zaprtost. Tipična je prostorska
omejenost, kar omejuje poselitev in večina naselji so postavili na robovih dolin. Edina
pomembnejša prednost dolin so uravnana dna, kjer so travniki primerni za živinorejo
(Barborič, Bobič, Borko, 2002).
Apnenčasti del Brkinov - potencial te enote so kraške oblike, kot so jama Dimnice in drugi
manjši pojavi, ki bi jih lahko izkoristili v turistične namene. Tu je prst manj primerna za
kmetijsko obdelovanje, ker je plitvejša in padavinska voda zelo hitro odteče skozi matično
podlago. Ta območja so že od nekdaj uporabljali predvsem za pašo in travnike, danes pa se
zaradi opuščanja paše in košnje travnikov pojavlja proces intenzivnega zaraščanja (Barborič,
Bobič, Borko, 2002).
Dolinsko dno reke Reke - dolinska dna imajo omejene možnosti za nadaljnji razvoj. Dna
potokov so prostorsko omejena, obdana s strmimi pobočji v flišu in demografsko zapuščena
(Barborič, Bobič, Borko, 2002).
5.4. Družbenogeografske značilnosti preučevanega območja
Brkini so bili poseljeni že pred antiko, kar dokazujejo številne arheološke najdbe. Prvi ostanki
poselitve so prazgodovinska gradišča še iz časa pred starorimsko dobo (okolica ponora Reke,
ostanki grobov pri Gornjem Zemonu ter ostanki gradišč nad Podgrajami, Rodikom in Ilirsko
Bistrico). Prvi Slovani so na to območje prišli v drugi polovici šestega stoletja. V 12. stoletju
so območje dobili oglejski patriarhi, kasneje, v 13. stoletju, pa so prišli pod oblast goriške in
devinske fevdalne rodbine, kar je trajalo do 16. stoletja. Območje so zaznamovala turška
ropanja. Zaradi izčrpanosti območja so se kasneje naseljevali uskoki iz Hrvaške, na katere še
danes opozarjajo posamezni priimki.
Kasneje so se izoblikovala gručasta naselja po vrhovih slemen v neposredni bližini kmetijskih
zemljišč. V 17. in 18. stoletju je prišlo do prenaseljenosti območja, čemur je sledilo
izseljevanje ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Do druge svetovne vojne se je število
prebivalcev zmanjšalo na raven iz sredine 19. stoletja. Druga svetovna vojna je v Brkinih
zapustila razdejanje, veliko ljudi je izgubilo življenje v bojih ali v internacijah, vojna vihra pa
je prizadela tudi vasi, saj so jih veliko požgali. Leta 1953 je bila prekinjena vez s pristaniščem
v Trstu, kar je Brkine ohromilo. Prebivalci so se morali preusmeriti; delno se je pospešil tudi
razvoj industrije v domačih središčnih naseljih: Ilirska Bistrica, Podgrad, Kozina, Divača,
deloma pa je vlogo velikega centra prevzela Reka na Hrvaškem (Notranjska, 1999).
Skozi celotno obdobje Brkine zaznamujejo slabe prometne povezave s centralnimi naselji.
Izgradnja slemenske ceste po sredini Brkinov je omogočila najprej množično izseljevanje
domačinov v večja mesta, kasneje pa dnevno migracijo na delovna mesta ali v šolo v centre v
bližini (Šebenik, 1996).
Do konca sedemdesetih let 20. stoletja je bila glavna gospodarska panoga kmetijstvo. Poleg
kmetijstva so ljudje za preživetje opravljali mnoga sezonska dela ali pa so se selili v
pristanišča in druga primorska mesta. Zaslužek je prinašala prodaja živine, mleka, drv in
sadja. Nekoč je cvetelo sadjarstvo, še posebej pridelava sliv in žganjekuha. Danes pa
kmetijstvo nazaduje in počasi propada (Notranjska, 1999).
Skupni rezultat celotnega razvoja skozi desetletja je podeželsko območje z mnogimi
sorazmerno zapuščenimi vasmi, ki počasi propadajo in se le delno obnavljajo. V vaseh
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ostajajo predvsem stari prebivalci, mladi se selijo drugam, ponekod pa se v vasi vračajo
upokojenci (kot vikendaši) (Šebenik, 1996).
Delež kmečkega prebivalstva je v Brkinih znašal leta 1991 15,09 %, istega leta je bilo v
primarnem sektorju v Brkinih zaposlenih 29,31 %, v sekundarnem sektorju 43,84 %
Brkincev, v terciarnem pa 19,81 %. Najmanjši delež zajema kvartarni sektor z le 7,04 %
zaposlenih.
Med leti 1961 in 1991 se je struktura aktivnega prebivalstva zelo spremenila. Zaposlitev v
primarnem sektorju je upadla, v ostalih pa narasla. Največji porast je značilen za kvartarni
sektor (Šebenik, 1996).
5.4.1. Naselja
V diplomskem delu je zajetih 104 naselij iz območja Brkinov. V velikostni razporeditvi
vidimo razliko med Ilirsko Bistrico kot edinim mestnim naseljem na tem območju s 4.869
prebivalci in ostalimi vasmi, ki nobena ne preseže 500 prebivalcev (Šebenik, 1996).
Za podeželjska naselja v samih Brkinih je značilno, da se z nadmorsko višino zmanjšuje
število naselij in delež prebivalcev. V višinskem pasu 400 do 700 metrov so naselja
enakomerno zastopana in skupaj predstavljajo skoraj 90 % vseh naselij v regiji. Z višino
upada tudi velikost naselij, tako da so nad 500 metri v povprečju vasi z manj kot 100
prebivalci. Na osrednjem slemenu Brkinov pa je kljub nadmorski višini nad 700 metri število
prebivalcev v teh vaseh več kot 100 (Šebenik, 1996).
Večina naselij ima svojo lego prilagojeno agrarnim potrebam - so v neposredni bližini dobrih
kmetijskih zemljišč. V ravninskem in dolinskem delu Brkinov (Vremska dolina,
ilirskobistriška kotlina, doline potokov v Brkinih) pa so naselja nastala na robovih, da so
lahko ohranili čim več rodovitne zemlje za kmetijsko obdelavo (Šebenik, 1996).
Tipična brkinska naselja ležijo na slemenih; običajno tam, kjer je malo ožji in strmejši del
pobočja ali pa so jih postavili na vrhu kopastih vzpetin. Na južni strani Brkinov so naselja
navezana tudi na slepe doline. Nekatere vasi so nastale na robovih slepih dolin ali na
dvignjenem delu nad dnom, nekatere so tudi bolj odmaknjene od same doline. Za vse vasi pa
dna dolin predstavljajo raven, rodoviten kmetijski svet, ki so ga nekoč veliko bolj izrabljali
kot danes (Šebenik, 1996).
Za vsa naselja je značilna gručasta strnjena zazidava. Nekatere so podolgovate oblike,
največkrat v dveh dolgih nizih hiš in zaradi take lege dajejo vtis velikega utrjenega naselja. V
zadnjem času se zaradi prostorske stiske novogradnje širijo iz osrednjih predelov navzven s
pokrajini arhitekturno neprilagojenimi hišami. S prihodom novih hiš se je v nekaterih vaseh
izgubil izgled strnjenega naselja. Na drugi strani pa v središčih naselij lahko opazimo
propadajoče hiše. Vzroke propadanja stavbnega fonda lahko iščemo v nezainteresiranosti
lastnikov, ki so se nekoč odselili drugam, v težavah z lastništvom, v slabem stanju in
zanemarjenosti hiš, v pomanjkanju denarnih sredstev za popravilo ter tudi v večjih prostorskih
potrebah, kot jih nudi strnjen osrednji del vasi. Večina hiš je enonadstropnih in skromnih. Pod
isto streho sta ponavadi stanovanjski del in hlev. Tradicionalni gradbeni material je kamenpeščenjak, ki sta ga danes zamenjala opeka in beton. Strehe so krite z opeko, ponekod so jih
zaradi burje obložili s kamenjem (Šebenik, 1996).
Za naselja na vrhovih slemen v Brkinih je značilna velika odmaknjenost in izoliranost. Za vasi
je odrešilnega pomena prometna povezava posameznih vasi preko slemen in po dolinah
potokov k glavnim prometnim potem. Severni del Brkinov se od nekdaj navezuje na dolino
Reke vse do Ilirske Bistrice. Na južni strani Brkinov pa so glavne poti speljane po slemenih
do ceste Trst-Reka v Podgrajskem podolju. Pomembna pridobitev za Brkine je bila izgradnja
glavne povezovalne poti - slemenske ceste, ki povezuje posamezna naselja med seboj in z
večjimi centri v okolici. Slemenska cesta je najdaljša sklenjena cestna povezava v Brkinih in
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vodi od Artviž na zahodu, preko Mrš, Orehka, Tatr, Rjavč, Gabrka, Pregarij, Zajelšja in
Tominja do Harij in naprej v Ilirsko Bistrico (Šebenik, 1996).
Nekoliko večja naselja, ki imajo značaj lokalnega krajevnega središča, so Vremski Britof,
Misliče, Slivje in Pregarje ter naselje Podgrad kot industrijsko središče. Še večji pomen imajo
občinska središča, to so Ilirska Bistrica, Divača, Hrpelje in Kozina. Za Divačo, Hrpelje in
Kozino velja, da so industrijska središča s pomembnim gravitacijskim krogom. Delovno silo
severnega dela Brkinov privlačita Pivka in Neverke v Košanski dolini (Šebenik, 1996).
V zadnjem času so močno opazni vplivi povečane motorizacije tega območja. Ljudje se
dnevno vozijo na delovna mesta v večje kraje, ob tem pa poskrbijo še za nakupe, bančne
storitve in drugo. Opazen je podoben učinek motorizacije v šolstvu. Zaradi zmanjševanja
rojstev in otrok je število naselij s štiriletno osnovno šolo upadlo, otroke pa dnevno vozijo v
osnovno šolo v Ilirsko Bistrico ali v Divačo (Šebenik, 1996).
Največje naselje na obravanavanem območju je Ilirska Bistrica. Mesto je središče mikroregije
ilirskobistriška kotlina in delno tudi celotne mezoregije. Leta 1991 je imela 4880 prebivalcev,
ob popisu leta 2002 pa 4.869. Ilirska Bistrica leži na vznožju snežniškega pogorja, na
severnem robu kotline, nad izlivi potokov Bistrica, Molja in Pila v Reko. Ugodna lega, vodni
viri in obsežni snežniški gozdovi so predstavljali ugodne naravne pogoje za razvoj kraja,
najprej mlinov (v 17. stoletju je potok Bistrica poganjal več kot 20 vodnih koles) in žag, nato
pa še industrije.
Žagarstvo in mlinarstvo ter trgovina so omogočili razvoj meščanstva in nastanek prvih
manjših industrijskih obratov. Ilirska Bistrica je postala trg leta 1911, mesto pa leta 1933. Do
konca druge svetovne vojne so v Ilirski Bistrici prevladovale obrtniške in industrijske
dejavnosti, v Trnovem (danes je to del Ilirske Bistrice) pa kmetijstvo.
Nekdanja lesno-predelovalna industrija se je skozi leta preoblikovala v tovarno Lesonit, ki je
še danes vodilna v regiji. Vodne vire so tudi z razvojem tovarn uporabljali v postopkih
predelave lesa z mokrimi postopki, ki jih v zadnjem času spreminjajo v suhe postopke.
Sprememba postopkov obdelave lesa je spremenila tudi raven obremenjevanja okolja. V
sedemdesetih letih je bilo stanje Reke izjemno kritično, postopoma so se začela sprožati
razmišljanja o ekološki sanaciji obeh podjetij - TOK-a in Lesonita. Iz teh načrtov so izšle
gradnja dveh zadrževalnikov na potoku Klivniku z namenom višanja nizkih voda Reke,
zgradili so delno čistilno napravo za industrijo, Lesonit pa je prešel na druge postopke
obdelave lesa. Tako se je stanje Reke po letu 1991 izboljšalo, še vedno pa manjka čistilna
naprava za komunalne odplake mesta Ilirske Bistrice. Nekoč so bile obremenjene vode, danes
so večji pritiski na zrak. Problemi z onesnaženim zrakom se kažejo predvsem v zimskem času
v Ilirskobistriški kotlini. Zanjo so namreč značilne pogoste inverzije zraka. Koncentracije SO2
in dima so bile v kurilni sezoni 1993-1994 na sredini lestvice naselij z najbolj onesnaženim
zrakom v Sloveniji (Šebenik, 1996).
Industrija je do nedavnega predstavljala velik vir onesnaženja predvsem voda - reke Reke in s
tem tudi Škocjanskih jam ter onesnaženje zraka. Po osamosvojitvi pa so se stvari nekoliko
izboljšale. V industrijskih postopkih so spremenili tehnologijo, opustili so nekatere dele
proizvodnje, izgradili delno čistilno napravo za industrijske odplake in tako so deloma
izboljšali stanje Reke. Ostali so ekološki problemi: sanacija odlagališča tovarniških odpadkov
in neprečiščene komunalne odplake mesta, ki se izlivajo neposredno v Reko (Šebenik, 1996).
V zadnjem desetletju se vse bolj širijo manjša zasebna podjetja obrti in male industrije, ki ni
vezana le na Ilirsko Bistrico temveč tudi na njeno zaledje. Poleg Ilirske Bistrice nudijo
zaposlitev tudi industrijski obrati v Podgradu (Plama), nekaj obratov je tudi na Kozini in v
Divači. Na severnem delu pa je imel velik pomen perutninski kombinat Neverke, ki se danes
srečuje s težavami, ki jih deloma rešujejo tudi s prodajo privatnikom (Šebenik, 1996).
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Za ekološko kmetijstvo je neugodna zakonitost, da se z dvigovanjem nadmorske višine
zmanjšuje število naselij in število prebivalstva. V višjih predelih Brkinov je zato demografski
potencial skromen. Prednost naselij na obravnavanem območju je njihova prilagojenost
agrarnim površinam. Kot potencialno središče prodaje kmetijskih pridelkov imajo večja mesta
kot so Ilirska Bistrica, Kozina, Hrpelje, Divača in Sežana velik neizkoriščen potencial.
5.4.2. Demografski podatki
Grafikon 1: Spreminjanje števila prebivalcev v Brkinih med leti 1869-1966 in 2002
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Vir: Šifrer, 1969; Statistični urad Republike Slovenije, 2006
Za gibanje števila prebivalev v Brkinih je značilno, da je število prebivalcev v 19. stoletju
naraščalo z viškom leta 1910, nato pa se je začelo število zmanjševati, kar se nadaljuje tudi
danes (Šebenik, 1996).
Za Brkine je bilo značilno močno izseljevanje prebivalcev; deloma že pred prvo svetovno
vojno kot tudi med obema vojnama in po drugi svetovni vojni. Intenzivno izseljevanje je bilo
posledica ekonomske nemoči in krize prebivalcev brkinskih vasi. Postopoma je prišlo do
presežka delovne sile in do agrarne prenaseljnosti, ki sta povzročili selitve navzven in iskanje
možnosti preživetja drugje. Po drugi svetovni vojni so se odseljevali v druge kraje Primorske,
pred tem pa predvsem v čezmorske dežele - Avstralijo in Ameriko (Šebenik, 1996).
Zaradi odseljevanja se je v nadaljnjih desetletjih ta primanjkljaj poznal tudi na starostni
piramidi, pomanjkanju delovne sile, manjšemu številu otrok. Leta 1991 je bilo 22,9 %
prebivalcev mlajših od 19 let in 25,5 % starejših od 60 let. Podatki za popis leta 2002 so
nekoliko drugačni - mlajših od 25 let je 27 %, starih nad 55 let pa je 28 %. Vidimo lahko, da
so se deleži povečali v obeh primerih, pri tem pa moramo upoštevati, da sta razreda nekoliko
večja in so tako podatki združeni. Starostna piramida je za Brkine skoraj žaraste oblike.
Približno enako število prebivalcev starih nad 60 let nakazuje, da je tako stanje v Brkinih
prisotno že daljši čas. Med starejšimi prevladujejo ženske, v nekaterih vaseh pa ni več otrok
mlajših od 14 let: Brce, Ostrovica, Kozjane, Podgrad pri Vremah (Šebenik, 1996).
Gostota prebivalcev je padla s 56,7 prebivalcev leta 1910 na le 25,4 prebivalcev na kvadratni
kilometer leta 1991. Prebivalstveni razvoj Brkinov je v obdobju 1910 do 1991 zaostal za
razvojem števila prebivalstva v Sloveniji za tri-do štirikrat. Število prebivalcev se je
zmanjševalo deloma zaradi nekoč intenzivnega izseljevanja, ki se je v zadnjem obdobju
upočasnjevalo ter tudi zmanjšane rodnosti, ki je že manjša od smrtnosti. Tako lahko v
prihodnosti pričakujemo nadaljevanje negativnih trendov gibanja števila prebivalstva
(Šebenik, 1996).
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5.4.2.1. Število prebivalcev ob popisu leta 2002
V diplomskem delu se podrobneje obravnava 104 naselja, ki spadajo na območje Brkinov.
Gre za naselja, ki nimajo več prebivalcev, pa do največjega naselja-Ilirske Bistrice z 4.869
prebivalci. Brez stalnih prebivalcev so naselja: Betanja, Loka pri Famljah, Odolina in
Škocjan.
V nadaljni obdelavi podatkov so zaradi lažje predstavljivosti vasi razdeljene v posamezne
velikostne razrede. Odločila sem se za pet velikostnih razredov: prvi razred zajema vasi, ki
imajo do 100 prebivalcev, v drugem so vasi, ki imajo med 101 in 200 prebivalcev, tretji
razred zajema vasi z 201 do 300 prebivalci, četrti z 301 do 400 prebivalci, zadnji razred pa
ima vasi nad 400 prebivalci. S takšno razdelitvijo naselij po velikosti se dobi sistematičen
prikaz razlik v velikosti naselij v Brkinih. Z nadaljevanjem dela sem ugotovila, da bi bilo,
glede na veliko število majhnih naselij v Brkinih, ta razred deliti na manjše velikostne
razrede, kar prikazuje grafikon 3.
Grafikon 2: Število vasi, ki so uvrščene v posamezni velikostni razred števila prebivalstva
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2006
V prvem razredu z do 100 prebivalci je kar 60 vasi oziroma 58 % vseh obravnavanih vasi. V
velikostnem razredu med 101 in 200 prebivalci v vasi je 27 vasi oziroma 25 %, v velikostnem
razredu med 201 in 300 prebivalci je 10 vasi oziroma 10 %, med 301 in 400 prebivalci imajo
le 4 vasi, kar predstavlja 4 %, najmanjši je zadnji razred s tremi naselji (Ilirska Bistrica,
Podgrad in Dolnji Zemon) oziroma 3 %. Razvidno je, da število naselij upada z naraščanjem
števila prebivalcev. Za Brkine je značilno veliko število majhnih naselij brez pomembnih
storitvenih funkcij. V dolini reke Reke in v Matarskem podolju pa so se razvila tudi nekoliko
večja središča, ki omogočajo prebivalcem osrednjih Brkinov uresničevanje najosnovnejših
potreb.
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Grafikon 3: Število vasi z manj kot 100 prebivalci po manjših velikostnih razredih
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2006
Podrobnejša delitev velikostnega razreda naselij z do 100 prebivalci kaže, da je v razredu do
20 prebivalcev 13 vasi oziroma 22 %, v drugem velikostnem razredu med 21 in 40 prebivalci
je 17 vasi oziroma 28 %, v tretjem velikostnem razredu je 14 vasi, oziroma 24 %, v razredu
med 61 in 80 prebivalci je 12 vasi - 20 %, v zadnjem razredu z vasmi, ki imajo med 81 in 100
prebivalci so 4 vasi oziroma 7 %. Iz podatkov lahko predvidevam, da so brkinske vasi
izpraznjene, veliko hiš je zapuščenih in počasi propadajo.
Grafikon 4: Število prebivalcev leta 2002 v naseljih Brkinov
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Grafikon 5: Število prebivalcev leta 2002 v naseljih Brkinov
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Grafikon 6: Število prebivalcev leta 2002 v naseljih Brkinov
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Grafikon 7: Število prebivalcev leta 2002 v naseljih Brkinov
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Grafikon 8: Število prebivalcev leta 2002 v naseljih Brkinov
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Iz grafikonov so izključeni podatki za naselji Ilirska Bistrica ter Podgrad, ki zaradi svoje
izstopajoče velikosti onemogočajo prikaz vseh podatkov na skupni merski lestvici.
Največ prebivalcev preučevanega območja Brkinov ima mesto Ilirska Bistrica (4869), sledi
Podgrad s 607 prebivalci, tretje največje naselje je Dolnji Zemon s 457 prebivalci.
Vasi, ki imajo večje število prebivalcev - med 300 in 400 - so vasi, ki ležijo v dolini Reke
(Koseze, Topolc, Vrbovo, Zabiče) in imajo zato boljše pogoje za življenje ter tudi boljše
prometne povezave za dnevne migracije. V zadnjem času je v teh naseljih vse več
novogradenj.
Vasi, ki imajo med 100 in 200 prebivalci, so večinoma razporejene na kraškem svetu Brkinov
(Rodik, Kačiče-Pared, Obrov, Markovščina), v dolini reke Reke (Jasen, Jelšane, Kuteževo,
Škoflje, Famlje) ter tudi na slemenih in pobočjih Brkinov (Huje, Javorje, Ostrožno B., Prem,
Smrje, Harije, Pregarje).
Za vse ostale vasi velja, da so večinoma majhne, prebivalstvo pa starajoče. Tudi prebivalci teh
vasi čutijo demografski primanjkljaj, vendar se počutijo nemočne. Za vasi v osrednjem delu
Brkinov je značilna prometna odmaknjenost, velika oddaljenost od glavnih centrov, ki so
zanimivi za mlajše prebivalstvo. Mladi se tako selijo v dolino, kjer imajo boljše pogoje za
življenje. Dnevne migracije v oddaljene centre so neprivlačne, možnosti za samozaposlitve pa
so slabe.
Demografski podatki nakazujejo, da je območje Brkinov redko poseljeno, število prebivalcev
je v upadanju. Za ekološko kmetijstvo je velikega pomena delovna sila, ki na tem območju
primanjkuje. Lahko ocenim, da je demografski primanjkljaj eden ključnih zaviralnih
elementov pri razvoju kmetijstva na območju Brkinov.
5.4.2.2. Starostna sestava prebivalstva
Podatki o starostni strukturi prebivalcev obravnavanega območja so pridobljeni na
Statističnem uradu Republike Slovenije. V publikacijah Statističnega urada RS je starostna
struktura razdeljena na osem razredov: prebivalci do 14 let starosti, prebivalci med 15 in 24
let starosti, prebivalci med 25 in 34 let, prebivalci med 35 in 44 let starosti, prebivalci med 45
in 54 let, prebivalci med 55 in 64 let, prebivalci med 65 in 74, v zadnjem razredu so prebivalci
nad 75 let starosti.
Najboljša predstavitev pridobljenih podatkov za območje Brkinov je v obliki starostne
piramide. Prikazani so združeni podaki o starostni sestavi prebivalstva za vsa naselja
obravnavanega območja.
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Grafikon 9: Starostna piramida prebivalstva na območju Brkinov za leto 2002
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2006
Starostna piramida prikazuje stanje prebivalstva v Brkinih. Piramida ima zvonasto obliko, je
stacionarna, kar je značilno za zrel demografski režim z razširjenim srednjim delom piramide.
Prikazani podaki za prva dva starostna razreda do 24 let kažeta na večje število žensk, prav
tako na drugem koncu piramide podatki kažejo večje število žensk. Lahko sklepamo, da
moški umirajo prej in je po vaseh več starejšega ženskega prebivalstva. To je povezano s
številnimi primeri, ko na domačiji brez naslednikov živi le ena oseba in to je pogosteje
ženska. V starostnih razredih med 25 in 54 let je za 11 % več moških kot žensk. Za območje
Brkinov je bil ta pojav značilen tudi v preteklosti. Ženske so se poročale v dolino, moški pa so
dlje vztrajali na domačijah. V 70-ih letih prejšnjega stoletja so to praznino zapolnile
»dalmatinske neveste«.
Skupno je številčno najmočneje zastopan starostni razred med 45 in 54 let, najmanjši pa je
razred z prebivalci nad 75 let. Opozoriti je potrebno na zmanjševanje rojstev, kar se kaže v
starostni piramidi v prvem razredu.
Iz podatkov za posamezne vasi je opaziti, da so mlajše generacije številčnejše v vaseh v dolini
reke Reke (Vremski Britof, Dolnji Zemon) in njenih pritokov ter deloma v večjih naseljih, kot
so Podgrad, Prem, Topolc. Starejše generacije pa so močneje zastopane v vaseh na slemenih
in pobočjih: Hrušica, Ostrožno Brdo, Prelože, Veliko Brdo, Suhorje, Barka, Gornje Ležeče.
Starostna struktura je na območju Brkinov izrazito neugodna za uvajanje sprememb v načinu
kmetovanja. Nad 65 let starosti ima kar 17 % prebivalcev Brkinov (za Slovenijo je ta delež 15
%), mlajših od 14 let je v Brkinih 12 % (v Sloveniji pa 15 %). Podatki o starostni sestavi
gospodarjev kmetij kažejo, da je le 4 % vseh gospodarjev kmetij v Brkinih mlajših od 35 let,
starejših od 65 let pa kar 39 %. Ob tej strukturi se ekološko kmetijstvo le s težavo uveljavlja.
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5.4.2.3. Izobrazbena sestava prebivalstva
Podatki o izobrazbeni sestavi prebivalcev so dostopni na internetnih straneh Statističnega
urada Republike Slovenije.
Absolutni podatki so preračunani v deleže zaradi lažje obdelave in primerjave.
Gafikon 10: Izobrazbena sestava prebivastva Brkinov leta 2002
Izobrazbena sestava prebivalstva v Brkinih 2002
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2006
Med prebivalci Brkinov jih ima 12 % nedokončano osnovno šolo. Deleža osnovnošolske
izobrazbe in nižje ter srednje poklicne izobrazbe sta enako velika - 28 %. Nekoliko nižje so
vrednosti pri srednji strokovni in splošni srednji šoli. Le 9 % vseh prebivalcev obravnavanega
območja pa ima dokončano višjo in visoko izobrazbo.
Preglednica 2: Izobrazbena sestava prebivalstva v posameznih naseljih na območju Brkinov
leta 2002 (%)
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Podatki niso dostopni za vasi-Brce, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Janeževo Brdo, Male Loče,
Nova vas pri Jelšanah, Pavlica, Podstenjšek, Ratečevo Brdo, Rjavče, Soze, Starod, Studena
gora, Zemenska Vaga, Buje, Ribnica, Betanja, Kozjane, Loka pri Famljah, Misliče, Ostrovica,
Podgrad pri Vremah, Škocjan, Vareje, Vatovlje in Zavrhek, Artviže, Brezovo Brdo,
Gradišica, Mrše, Odolina, Orehek pri Materiji, Ritomeče in Velike Loče.
Podatki o izobrazbeni srukturi prebivalcev Brkinov kažejo na visok delež prebivalcev z
nedokončano in končano osnovno šolo. Najnižji deleži pripadajo skupini višje in visoko
izobraženih.
Najvišji delež (več kot 70 % prebivalcev) z nedokončano in končano osnovno šolo imajo vasi
Huje, Tominje, Veliko Brdo, Javorje, Tatre, Barka, G. Vreme.
Naselja Dolnji Zemon, Ilirska Bistrica, Jasen, Jelšane, Koseze, Mereče, Novokračine,
Podgrad, Rečica, Sušak, Topolc, Zarečica imajo manj kot 40 % prebivalcev z osnovnošolsko
izobrazbo.
Deleži višje in visoko izobraženih so najvišji v Dolnja Bitnja, Ilirska Bistrica, Jasen, Jelšane,
Podgrad in Prem, Gradišče, Slivje, Matavun, Vremski Britof.
Pri pregledu izobrazbene strukture so naselja Jasen, Jelšane, Podgrad, Rečica, Ilirska Bistrica,
Dolnje Vreme, Matavun, Vremski Britof, Gradišče, Slivje, Obrov, Rodik in Tublje z
najugodnejšo izobrazbeno strukturo. To so naselja na obrobju Brkinov, v dolini Reke ter ob
prometnih poteh. Lahko predvidevam, da izobraženi prebivalci v teh krajih ostajajo zaradi
večjih možnosti zaposlitve, iz vasi v Brkinih pa se izobraženi izseljujejo.
Tudi podatki o izobrazbeni sestavi prebivalstva Brkinov kažejo neugodno sliko za uvajanje
ekološkega kmetijstva. Delež gospodarjev z nedokončano osnovno šolo je kar 21 %,
osnovnošolsko izobraženih gospodarjev je 40 %. Deleži srednješolsko izobraženih med
kmetijskimi gospodarji je le 25 %, višje in visoko izobraženih pa le za vzorec (3 %).
5.4.3. Brkini kot demografsko ogroženo območje
Na podlagi zbranih demografskih podatkov spadajo Brkini v demografsko ogroženo
podeželje. Značilno je zmanjševanje števila prebivalstva, staranje prebivalstva, nizka
izobrazbena struktura, negativna selitvena bilanca, visok delež kmetov, ki ponekod znaša tudi
30 %. Taka območja so redko poseljena, prevladujejo vasi z manj kot 100 prebivalci, pestijo
jih neugodne reliefne razmere, oddaljenost od razvojnih centrov in prometnih poti. Kmetijstvo
je ekstenzivno in namenjeno lastnim potrebam. Obdelane so le kmetijske površine, ki imajo
najugodnejše naravne pogoje in so v bližini naselij. Ostale površine so prepuščene sekundarni
sukcesiji, ki povečuje biološko pestrost, hkrati pa prinaša probleme propadanja kulturne
pokrajine. Vsi ti procesi prispevajo k nadaljnji marginalizaciji teh območij. Hkrati s
socialnoekonomskim nazadovanjem propadajo tudi stanovanjski in drugi objekti, naselja
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počasi izgubljajo značilno pokrajinsko podobo ter svojo kulturno dediščino. Nekaj posebnosti
se lahko ohrani z obnovami, vendar se hkrati spremeni tudi funkcija, ker se hiše spreminjajo v
počitniška bivališča (Špes, 2001).
V večini Brkinskih vasi veljajo vse zgoraj navedene značilnosti.
Na obravnavanem območju Brkinov le majhen delež naselij oziroma podeželja spada med
stabilno podeželje s prevladujočo agrarno usmerjenostjo. Za ta tip podeželja je značilna
demografska stagnacija in uravnotežena selitvena bilanca. Gostota poselitve je za polovico
manjša od slovenskega povprečja, delež kmetov je okrog 15 % in se ponekod povečuje zaradi
sprememb v gospodarstvu. Gre za značilne agrarne ekosisteme z večjimi sklenjenimi
površinami iste rabe tal, kar zmanjšuje biološko in genetsko pestrost (Špes, 2001).
Deloma bi lahko ta tip podeželja našli v Ilirskobistriški kotlini, kjer gre za naselja, ki se
bistveno populacijsko ne zmanjšujejo, vasi pa so še vedno žive in tudi kmečka dela se še
opravlja. Predvsem se izkorišča uravnane površine dna doline reke Reke, kar omogoča
intenzifikacijo kmetijstva.
Urbaniziranega podeželja na območju Brkinov ni. Za ta območja je značilno, da koncentrično
obkrožajo mestna naselja in so od njih odvisna. Tu število prebivalcev narašča ali pa stagnira,
selitvena bilanca je pozitivna, gostota poselitve pa presega slovensko povprečje. V teh
naseljih prevladuje delež delavsko-kmečkih družin, delež kmetov pa je pod 10 %, visok
odstotek delovno aktivnih se dnevno vozi na delo v zaposlitvena središča, s tem je pogojena
rast števila osebnih vozil in povečana prometna obremenjenost. Pritiski na okolje se
povečujejo s širjenjem neagrarnih dejavnosti. Naselja potrebujejo vedno več prostora za
novogradnje in infrastrukturo, kar gre tudi na račun kmetijskih površin. Novogradnje
praviloma niso prilagojene regionalnim in krajinskim značilnostim (Špes, 2001).
Podatki o spremembah rabe tal in procesov v pokrajini so pokazali, da je za naselje Topolc v
neposredni bližini Ilirske Bistrice značilen proces šibke urbanizacije.
6. KMETIJSTVO NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU BRKINOV
6.1. Kmetijstvo v preteklosti
V 18. stoletju je bila večina prebivalcev Brkinov kmetov. Kljub samozadostnosti podeželja so
ljudje s kmetijskimi presežki vse bolj iskali zaslužek tudi z njihovo prodajo (oves, zelje in
krompir, sadje, seno), kupovali pa so predvsem koruzo. Razvita je bila ovčjereja, govedo in
prašiče pa so kupovali v drugih krajih ter jih kasneje redili doma (Strategija razvoja
kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Glavni vzrok za slabo stanje kmetijstva je bilo slabo gospodarjenje. Njive so bile slabo
obdelane in premalo gnojene, ker je primanjkovalo gnoja. Živina je bila vse leto na paši, zato
je bilo travnikov dvakrat toliko kot njivskih površin. Veliko nižinskih travnikov je bilo
močvirnatih in mokrih, zaradi skupne lastnine ni nihče skrbel za travinje. Zato je tudi
primanjkovalo zimske krme in zmanjšan je bil stalež živine (Strategija razvoja kmetijstva v
občini Ilirska Bistrica, 1999).
V začetku 19. stoletja se je stanje izboljšalo in takrat je bilo kmetijstvo daleč najmočnejša
gospodarska panoga. Ljudje so največ zaslužili s prodajo živine, mleka, drv in sadja. V okviru
žitaric so prevladovale pšenica, rž in oves. Pred tem pa so pridelali veliko koruze in ječmena
ter ajde. Glavni prehrambeni pridelek je bil krompir, ki je bil glavna okopavina, krompirju sta
sledila zelje in fižol. Med krmnimi rastlinami so največ pridelali detelje, pese in korenja. V
prostoru je prihajalo do razlik med slemeni z lažjo prstjo in slemeni s težjimi prstmi, na
katerih so gojili predvsem krompir, rž in pšenico. Na slabših prsteh in strminah so gojili manj
zahtevne kulture (Šebenik, 1996).
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V prvi polovici 19. stoletja se je v nekaterih vaseh po Brkinih začelo razvijati sadjarstvo.
Deloma lahko vzroke za pospešen razvoj sadjarstva vidimo v naravnem propadu do tedaj
obsežnih vinogradov na prisojnih legah Brkinov. Trto sta napadli peronospora in trtna uš.
Pomembno vlogo pri začetkih sadjarstva je imel premski kaplan Pater Aleš, ki je nagovarjal
kmete, naj opuščene vinograde zasajajo s sadnim drevjem (jablanami, hruškami in češpljami)
(Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
V drugi polovici 19. stoletja se je začelo sadjarstvo širiti iz premskega okoliša navzven.
Deloma ima zasluge tudi oblast, ki je postavila pogoj, da mora vsak ženin zasaditi 50 novih
dreves, če je hotel dobiti dovoljenje za poroko. Sadje je tako prinašalo Brkinom vedno večji
zaslužek (Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Kmetje so veliko sadja prodali v Reki in Trstu. V 20. stoletju se je obseg sadjarstva zmanjšal,
številne sadovnjake, so zaradi pomanjkanja delovne sile in neekonomičnosti zanemarili in
opustili. Sadjarstvo je tako nazadovalo, novih nasadov niso sadili in počasi je panoga
zamirala. Glavni razlogi propada so bili slabe prometne povezave, ki so oteževale transport
sadja in sanacijo sadovnjakov, pomanjkanje agrokombinatov ali ekonomsko močnejše
kmetijske zadruge za večji odkup sadja; sadje, ki so ga pridelovali je bilo primerno zgolj za
predelavo, deloma tudi zato, ker ni bilo specializacije na posamezne sorte (Šebenik, 1996).
Danes se sadjarstvo počasi oživlja in dobiva nov zagon. Vse več je novo postavljenih
sadovnjakov novih sort jablan in drugega sadnega drevja. Te sorte so prinešene od drugod,
večinoma so drevesa nizke rasti in jabolka hitro zorijo. Nasadi sliv pa ostajajo v
tradicionalnem okviru - na robovih teras. Novih nasadov sliv ni, stari pa so potrebni obnove in
vzdrževanja. Stari nasadi sliv so podvrženi pozebam in slani. Najbolj so slani izpostavljeni
predeli nad 650 metri nadmorske višine, najugodnejši pa je pas med 500 in 600 metri
(Šebenik, 1996).
V drugi polovici 19. stoletja je število ovac močno upadlo, ker so delili nekoč skupne pašnike
na posamezne lastnike, kar ni ugodno za večje črede. Tako se je posledično dvignil razvoj
govedoreje. Živali so pomenile pomoč pri delu na kmetiji ter hkrati vir zaslužka ob njihovi
prodaji. Velikokrat so ljudje z zasluženim denarjem plačevali visoke davke (Strategija razvoja
kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Konec 19. stoletja so se razvile mlekarne. Med največjimi mlekarnami v Sloveniji je bila pred
prvo svetovno vojno trnovska mlekarna, ki je zbrala po 700.000 litrov mleka na leto. Med
vojno se je njeno delovanje ustavilo, obudilo pa ponovno po vojni. Tržišče mlekarne je
obsegalo območje med Trstom, Reko in Opatijo. Leta 1932 so dosegli vrhunec z 2 milijoni
litri mleka.
Druga svetovna vojna je prinesla in pustila za seboj posledice, ki so se poznale tudi v
kmetijstvu. Primanjkovalo je moške delovne sile, upadlo je število goveda, kmetijski stroji so
bili za mnoge kmetije nedosegljivi. Z razvojem industrije in odprtjem tovarn je veliko ljudi
odšlo s kmetij v mesta ali v tujino. Leta 1952 je nastalo v Ilirski Bistrici podjetje Zadružnik, ki
je obsegalo nabavo in prodajo vseh kmetijskih pridelkov, izdelkov in potrebščin ter
predelovalo mleko v mlečne izdelke. Pomembnejša kmetijska zadruga v občini Ilirska
Bistrica je bila zadruga »4.junij«, ki je združevala posamezne manjše zadruge. Zaradi slabih
in razdrobljenih kmetijskih parcel zadruga ni imela uspeha pri organizaciji donosne in
sodobne kmetijske proizvodnje v svojih obratih. Zadruga se je ukvarjala z odkupom osnovnih
pridelkov, s trgovino kmetijskega reprodukcijskega materiala, sadja, zelenjave, s kooperacijo
v poljedelstvu in s hranilno kreditno službo. V sredini 70-ih let se je zadruga povezala v
takratni SOZD Hmezad iz Žalca. Zadruga je imela tako v svoji sestavi predelovalne obrate:
klavnico, mlekarno in zeljarno. Tako je zadovoljivo pokrivala potrebe domačih kmetov. Vsa
ta dejavnost je potekala do leta 1992, ko je šla zadruga v stečaj. Kmete je prizadela tudi
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izguba tradicionalnega reškega tržišča (Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica,
1999).
Leta 1997 sta na območju občine delovali dve kmetijski zadrugi KZ Brkini - ustanovljena leta
1993 - in KGZ Postojna, ki je odkupovala mleko. Kmetijska Zadruga Brkini je nastala po
stečaju Hmezad KZ Ilirska Bistrica. Leta 1997 je odkupila objekt nekdanje zadružne zeljarne,
v katerem so nameravali urediti odkup kmetijskih pridelkov in začeti s predelavo vrtnin.
Stečaji in neurejene razmere v kmetijstvu so kmete prisilili v povezovanje v različna društva,
npr. Društvo brkinskih sadjarjev, Društvo živinorejcev, Društvo rejcev drobnice, Društvo
kmečkih žena, Konjerejsko društvo. V njihove okviru se kmetje izobražujejo, izmenjujejo
izkušnje, predstavljajo svoje proizvode in skrbijo za napredek posamezne panoge (Strategija
razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
V 70-ih letih so kmetijstvo v Brkinih označili kot prehranitveno zaostalo in polikulturno z
nizko stopnjo tržnosti (Šebenik, 1996). V zadnjih letih pa se je stanje še poslabšalo. Obdelava
njiv se opušča in se zgosti le v neposredni okolici naselij ter ob dobrih poljskih poteh. Danes
bi lahko rekli, da gre za samooskrbno poljedelstvo in živinorejo.
Velik problem poljedelstva je divjad, ki marsikje uniči pridelek. Dejavnik tveganja je tudi
pojav suše. Pridelek in tudi košnja trave se lahko glede na sušnost lahko iz leta v leto
spreminja. Suši so najbolj izpostavljena slemena in prisojni deli pobočij z vasmi, najmanj pa
trpijo razširjena dna dolin potokov in dna slepih dolin. V slepih dolinah dno preraščajo
travniki, nekaj malega je njiv, ob vaseh pa se pojavljajo vrtovi. Na pobočju slepe doline so bili
nekoč travniki in sadovnjaki, sedaj pa jih prerašča gozd (Šebenik, 1996).
S kmetijstvom se ukvarja le peščica domačinov. Nekaj obdelanih njiv je ostalo v neposredni
bližini hiš, ostale travnike nekateri kmetje še kosijo in zanje dobijo subvencije, seno pa
prodajajo kupcem iz Slovenije, sosednje Italije ali pa preko pristanišča v Trstu v druge države
(Šebenik, 1996).
Število goveda v vaseh je minimalno. Ponekod imajo celotne vasi toliko krav, kot jih je nekoč
imela ena sama hiša.
6.2. Stanje kmetijstva danes
6.2.1. Raba tal
Na območju Brkinov je po podatkih za leto 1995 prevladujoča raba tal gozd s 65 %, sledijo
travniki in pašniki z 21 %, 10 % je sadovnjakov in njivskih površin, 4 % pa nerodovitne
zemlje (Barborič, Bobič, Borko, 2002). Značilen je izrazit krmni sistem rabe tal. Kmečkega
prebivalstva je bilo ob popisu leta 1991 8 %, stalež živine je bil istega leta 4820 GVŽ (Rejec
Brancelj, 2001).
S primerjavo podatkov o rabi tal za leto 1955 s podatki o rabi tal za leto 1995 vidimo razliko.
Delež nerodovitnih površin je enak - 4 %, ostali deleži pa so se spremenili: gozd se je s
prvotnih 30 % v 40 letih povečal na 65 %, deleži sadovnjakov in njivskih površin so se
zmanjšali iz 16 % na 10 %, deleži travnikov in pašnikov pa iz 50 % na 21 % (Barborič, Bobič,
Borko, 2002).
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Karta 8: Raba tal na obravnavanem območju Brkinov

Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006
Legenda:
- listnat gozd
- mešan gozd
- naravni travniki
- iglast gozd
- pretežno kmetijske površine z večjimi območji vegetacije
- pašniki
- nesklenjene urbane površine
- sklenjene urbane površine
Vir: Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006
Za diplomsko delo so bili uporabljeni podatki iz Geografskega atlasa Slovenije. Podatki so
dostopni za leto 1994. Ob tem se predvideva, da je današnje stanje rabe tal nekoliko
spremenjeno.
Preglednica 3: Raba tal na območju Brkinov leta 1994
katastrska občina

njive

raba tal leta 1994
vinogradi sadovnjaki travniki

pašniki

Barka
Brce
Brezovica
Čelje
Dolnje Vreme

0,13-6,5%
9,9-13%
>6,5%
>6,5%
0,13-6,5%

>0,5%
ni pojava
ni pojava
>0,5%
>0,5%

>1%
1,5-2%
> 1%
>1%
1,5-2%

22,7-27%
22,7-27%
13,7-18%
22,7-27%
9,2-13,5%

7,6-10%
15,1-20%
>20,1%
15,1-20%
>20,1%

Dolenje
Dolnji Zemon
Fabci
Gornje Ležeče
Gabrk
Gornji Zemon
Gradišče
Harije

>6,5%
6,6-9.8%
>6,5%
0,13-6,5%
9,9-13%
>6,5%
>6,5%
>26,1%

>0,5%
ni pojava
ni pojava
>0,5%
ni pojava
ni pojava
ni pojava
ni pojava

1-1,5%
2-2,5%
1-1,5%
1-1,5%
>1%
>1%
> 1%
2,5-3%

13,7-18%
27,2-36%
9,2-13,5%
9,2-13,5%
13,7-18%
22,7-27%
13,7-18%
22,7-27%

12,6-15%
7,6-10%
12,6-15%
>20,1%
12,6-15%
15,1-20%
>20,1%
15,1-20%

gozd
49,561,3%
25-36,8%
37,2-49%
25-36,8%
0,5-24,5%
61,773,5%
37,2-49%
25-36,8%
25-36,8%
37,2-49%
37,2-49%
25-36,8%
>24,5%
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ni pojava >1%

18,222,5%

15,1-20%

25-36,8%

Huje

6,6-9,8%
13,116,3%

ni pojava >1%

22,7-27%

15,1-20%

Ilirska Bistrica
Jablanica
Jelšane
Janeževo Brdo
Jasen
Javorje

>6,5%
>6,5%
>6,5%
>6,5%
19,6-26%
9,9-13%

>0,5%
ni pojava
>0,5%
ni pojava
ni pojava
ni pojava

15,1-20%
15,1-20%
15,1-20%
15,1-20%
15,1-20%
7,6-10%

Kačiče-Pared
Kilovče

>0,5%
>1%
ni pojava 1,5-2%

>20,1%
>20,1%

25-36,8%
>24,5%

Koseze
Kozjane
Kuteževo
Mala Bukovica

0,13-6,5%
>6,5%
16,419,5%
0,13-6,5%
>6,5%
>6,5%

9,2-13,5%
27,2-36%
13,7-18%
>36,2%
22,7-27%
27,2-36%
18,222,5%
22,7-27%

25-36,8%
61,773,5%
>24,5%
25-36,8%
>24,5%
>24,5%
37,2-49%

ni pojava
>0,5%
ni pojava
ni pojava

1-1,5%
>1%
1-1,5%
>1%

12,6-15%
12,6-15%
15,1-20%
5,1-7,5%

>24,5%
37,2-49%
25-36,8%
25-36,8%

Male Loče
Markovščina
Materija
Mereče
Misliče
Mrše
Novokračine
Obrov

9,9-13%
>6,5%
>6,5%
>6,5%
9,9-13%
6,6-9,8%
>6,5%
>6,5%

ni pojava
ni pojava
ni pojava
ni pojava
>0,5%
ni pojava
>0,5%
ni pojava

>1%
> 1%
> 1%
2-2,5%
>1%
1-1,5%
1-1,5%
> 1%

27,2-36%
27,2-36%
22,7-27%
22,7-27%
18,222,5%
9,2-13,5%
22,7-27%
22,7-27%
27,2-36%
13,7-18%
22,7-27%
22,7-27%

Ojstrovica

6,6-9,8%

>0,5%

>1%

13,7-18%

37,2-49%
37,2-49%
25-36,8%
>24,5%
37,2-49%
25-36,8%
25-36,8%
0,5-24,5%
49,561,3%

Orehek
Ostrožno Brdo
Podbeže

9,9-13%
6,6-9,8%
9,9-13%

ni pojava ni pojava
>0,5%
>1%
ni pojava >1%

27,2-36%
27,2-36%
27,2-36%

12,6-15%
>20,1%
>20,1%
>20,1%
5,1-7,5%
>20,1%
15,1-20%
>20,1%
10,112,5%
10,112,5%
15,1-20%
12,6-15%

Podgrad
Podgrad pri
Vremah
Podstenje

>6,5%

ni pojava >1%

13,7-18%

12,6-15%

0,13-6,5% >0,5%
6,6-9,8%
>0,5%

Pregarje
Prelože
Prem

9,9-13%
>6,5%
9,9-13%

ni pojava >1%
ni pojava >1%
ni pojava 2,5-3%

Račice
Ribnica
Ritomeče
Rjavče

>6,5%
9,9-13%
6,6-9,8%
6,6-9,8%

ni pojava
ni pojava
>0,5%
ni pojava

Rodik
Sabonje
Slivje

ni pojava > 1%
ni pojava >1%
ni pojava > 1%

Smrje

>6,5%
9,9-13%
6,6-9,8%
13,116,3%

9,2-13,5% 5,1-7,5%
>36,2%
>20,1%
10,122,7-27% 12,5%
22,7-27% 12,6-15%
>36,2%
7,6-10%
10,19,2-13,5% 12,5%
22,7-27% 5,1-7,5%
27,2-36% >20,1%
13,7-18% 15,1-20%
18,222,5%
>20,1%
22,7-27% 12,6-15%
22,7-27% >20,1%

ni pojava >1%

27,2-36%

Starod

>6,5%

ni pojava >1%

9,2-13,5% 12,6-15%

Hrušica

>1%
1,5-2%
1-1,5%
>1%
1,5-2%
2-2,5%

>1%
3-4%

>1%
3-4%
> 1%
>1%

12,6-15%

37,2-49%
37,2-49%
37,2-49%
49,561,3%
61,773,5%
>24,5%
49,561,3%
37,2-49%
>24,5%
61,773,5%
37,2-49%
0,5-24,5%
37,2-49%
37,2-49%
25-36,8%
0,5-24,5%
25-36,8%
61,773,5%
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Studena gora

9,9-13%

ni pojava >1%

Suhorje

6,6-9,8%

ni pojava 2,5-3%

Sušak

>6,5%

ni pojava 1-1,5%

Škoflje
Tatre

>0,5%
>0,5%

Tominje
Topovc
V.Loče

9,9-13%
6,6-9,8%
13,116,3%
9,9-13%
>6,5%

Vareje
Vatovlje
Velika Bukovica

0,13-6,5% >0,5%
>1%
9,9-13%
>0,5%
>1%
9,9-13%
ni pojava 1,5-2%

Veliko Brdo

>6,5%

ni pojava >1%

Vrbovo

6,6-9,8%

ni pojava 1-1,5%

Zabiče

>6,5%
13,116,3%

ni pojava 1-1,5%

22,7-27%
18,222,5%
18,222,5%

ni pojava >1%

18,2-22,5

19,6-26%
16,419,5%

ni pojava 1,5-2%
ni pojava >4%

Zajelšje
Zarečica
Zarečje

1,5-2%
> 1%

ni pojava 1-1,5%
ni pojava >4%
ni pojava > 1%

22,7-27%
18,222,5%

5,1-7,5%

37,2-49%

12,6-15%

37,2-49%
49,561,3%
49,561,3%
25-36,8%
49,561,3%
>24,5%
37,2-49%

9,2-13,5%
18,222,5%
22,7-27%

12,6-15%
10,112,5%
>20,1%
10,122,7-27% 12,5%
>36,2%
5,1-7,5%
9,2-13,5% >20,1%
18,222,5%
>20,1%
>36,2%
5,1-7,5%
22,7-27% 15,1-20%
7,6-10%

37,2-49%
37,2-49%
>24,5%
49,561,3%

15,1-20%

>24,5%
>24,5%
49,561,3%

27,2-36%

15,1-20%
10,112,5%
10,112,5%

>24,5%

27,2-36%

15,1-20%

>24,5%

Vir: Kladnik, Gabrovec, 1998
Območje Brkinov zajemajo katastrske občine: Male Loče, Hrušica, Podgrad, Račice, Starod,
Veliko Brdo, Studena gora, Sabonje, Podbeže, Huje, Pregarje, Gabrk, Rjavče, Prelože,
Ostrožno Brdo, Suhorje, Ribnica, Prem, Janeževo Brdo, Čelje, Zajelšje, Tominje, Harije,
Smrje, Brce, Zarečje, Topolc, Podstenje, Mereče, Ratečevo Brdo, Kilovče, Ilirska Bistrica in
Trnovo skupaj, Jasen, Vrbovo, Jablanica, Trpčane, Podgraje, Zabiče, Sušak, Novokračine,
Jelšane, Dolenje, Gornji Zemon, Dolnji Zemon, Mala Bukovica, Velika Bukovica, Koseze,
Zarečica, Dobropolje in Pavlica iz občine Ilirska Bistrica, katastrske občine: Gornje Vreme,
Barka, Vremski Britof, Famlje, Škoflje, Naklo, Dane, Vatovlje, Misliče, Vareje, Podgrad pri
Vremah in Kozjane iz občine Divača, iz občine Hrpelje-Kozina, Rodik, Artviže, Materija,
Obrov, Gradišče, Markovščina, Javorje, Tatre, Ritomeče, Kovčice, Slivje in Hotična.
Pri tem je potrebno upoštevati, da so podatki pri katastrski občini Ilirska Bistrica nekoliko
popačeni, ker je velikost te katastrske občine veliko večja od velikosti samega naselja in
zajema celo pobočje nad samim mestom, ki je neposeljeno in poraslo z gozdom.
Zbrani podatki o rabi tal na območju Brkinov kažejo na najnižjo zastopanost vinogradov. Do
0,5 % vinogradov celotne površine katastrske občine imajo le naselja, ki ležijo večinoma na
slemenih in vrhovih pobočij, ker so tam najugodnejši pogoji. Opozoriti je potrebno, da gre v
večini primerov za vinograde ob hišah, ki so namenjeni le domači uporabi.
Deleži sadovnjakov so nekoliko večji v primerjavi z deleži vinogradov. Nad 2,5 % površine
katastrske občine imajo Suhorje, Ribnica, Prem, Harije, Zarečje, Topolc, Podstenje, G.
Vreme, Vremski Britof, Škoflje in Famlje ter Javorje. Razvidno je, da gre za katastrske
občine, ki imajo površine v dolini reke Reke, kjer se v zadnjem času razvijajo novejši
intenzivni nasadi jablan in hrušk. Gre za sadovnjake, ki so razporejeni na prisojnih legah, na

63

pobočjih nad dnom doline reke Reke, vasi, kot so Topolc, Zarečje in Podstenje, pa imajo
sadovnjake na samih pobočjih v okolici vasi.
Deleži njiv so manjši od deleža travnih in pašnih površin, kar nakazuje počasno zamiranje
kmetijske dejavnosti na območju Brkinov. Najnižji deleži njivskih površin se pojavljajo na
kraškem svetu Brkinov; tudi na vrhovih slemen so deleži njivskih površin pod 9,8 %, hkrati
pa je opaziti nizke deleže njivskih površin tudi v ravninskem predelu obravnavanega območja
Brkinov - v ilirskobistriški kotlini. Deleže nad 20 % pa dosegajo le katastrske občine Harije,
Jasen in Zarečica, ki ležijo v ravninskem svetu in zemljo še vedno intenzivno obdelujejo.
Kljub temu pa so vsi deleži intenzivno obdelanih površin izjemno nizki. Nekoč velike
površine obdelane zemlje v okolici vasi so danes skrčene na minimum in pomenijo obdelavo
vrtov in tu pa tam kakšne njive za lastne potrebe.
Na podlagi izvedene ankete lahko rezultate bolje interpretiram - zanimivo je, da podatki
kažejo, da so v katastrskih občinah v dolini Reke obdelane njivske površine manjše, čeprav so
tam pogoji za kmetovanje veliko boljši kot v strmejših Brkinih. Na terenu sem ugotovila, da
so se prebivalci doline Reke že v preteklosti hitreje odpovedovali kmetovanju, ker so imeli
boljše možnosti rednega zaslužka v drugih panogah oziroma boljše možnosti migracije na
delovna mesta v večja središča. Ljudje v Brkinih pa pravijo, da so od nekdaj navajeni delati in
da bodo kmetovali, dokler bodo zmogli.
Deleži travnikov in pašnikov so večji od deležev njiv, vendar manjši od deležev gozdov. Ob
medsebojni primerjavi vidimo, da so površine namenjene travnikom in pašnikom po deležih
skoraj enako velike. Nekoliko nižji deleži so pri pašnih površinah, kar je povezano s številom
živine v vaseh. Ker je živali vse manj, se opušča tudi površine namenjene njihovi paši. Največ
pašnikov nad 20 %-imajo katastrske občine, ki ležijo na slemenih in pobočjih Brkinov ter
kraškem svetu obravnavanega območja. Travniki zavzemajo nekoliko višje deleže v
katastrskih občinah, ki ležijo v dolinskem dnu reke Reke, ter v okolici nekaterih vasi na
pobočjih Brkinov, kot so Javorje, Ritomeče in Kovčice.
Drugačna slika se pojavlja pri podatkih o deležih gozdnih površin. Najnižje deleže gozdnih
površin - do 25 %-imajo katastrske občine Prem, Janeževo Brdo, Harije, Zarečje, Topolc,
Podstenjšek, Mereče, Kilovče, Jasen, Vrbovo, Jablanica, Podgraje, Zabiče, Velika Bukovica,
Koseze in Zarečica, Dane, Naklo, Vremski Britof in G. Vreme, Obrov, Ritomeče ter Slivje.
Podatki kažejo, da se vsaj 25 % gozda pojavlja v vseh pokrajinskoekoloških enotah. Najmanj
gozda je na območju doline reke Reke ter na najnižjih vznožjih pobočij Brkinov, kar je
povezano z drugimi kategorijami rabe tal.
Nad 74 % gozda v skupni rabi tal imajo katastrske občine Podgrad, Račice, Starod, Veliko
Brdo, Pregarje, Zajelšje, Tominje, Ilirska Bistrica, Sušak ter katastrske občine Dolenje, Barka,
Podgrad pri Vremah, Rodik, Brezovica, Markovščina, Javorje ter Kovčice. Tu gre za
katastrske občine iz osrednjega slemenskega ter pobočnega dela Brkinov, kjer so gozdne
površine vedno večje (Kladnik, Gabrovec, 1998).

Dostopni so tudi podatki o najpomembnejši rabi tal v letu 1994 za posamezne katastrske
občine.
Preglednica 4: Najpomembnejša raba tal po katastrskih občinah Brkinov leta 1994
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raba tal

katastrske občine

njive

M. Loče, Huje, Pregarje, Gabrk, Ribnica, Prem,
Zajelšje, Tominje, Harije, Zarečje, Podstenje, Jasen,
Vrbovo, M. Bukovica, V. Brdo, Koseze, Zarečica, G.
Vreme, Vremski Britof, Škoflje, Famlje, Misliče,
Javorje, Tatre, Ritomeče, Kovčice, Slivje, Hotična

travniki

Hrušica, Podgrad, V. Brdo, Studena Gora, Sabonje,
Podbeže, Rjavče, Prelože, Ostrožno B., Suhorje,
Janeževo B., Čelje, Smrje, Brce, Topolc, Mereče,
Kilovče, Jablanica, Trpčane, Podgraje, Novokračine,
Jelšane, Dolenje, G. Zemon, D. Zemon, Barka,
Dane, Naklo, Vatovlje, Vareje, Kozjane, Rodik,
Materija, Obrov, Gradišče

gozd

Rečica, Starod, Ilirska Bistrica, Sušak, Podgrad pri
Vremah, Brezovica, Markovščina

Vir: Kladnik, Gabrovec, 1998
Njivske površine kot prevladujoča raba tal so značilne za območje slemen in pobočij Brkinov
(Huje, Pregarje, Misliče, Tatre) ter hkrati za dolinsko dno reke Reke (Jasen, Zarečje, Koseze,
Škoflje, Famlje).
Travniki pa so prevladujoča raba tal v vseh preostalih katastrskih občinah, ki spadajo v
različne pokrajinskoekološke enote. Ob tem je opaziti zakonitost, da se travniki pogosteje
pojavljajo na kraškem svetu, njivske površine pa na slemenih in pobočjih Brkinov.
Gozdne površine kot prevladujoča raba tal so v katastrskih občinah Rečica, Starod, Ilirska
Bistrica, Sušak, Podgrad pri Vremah, Brezovica ter Markovščina. Starod, Sušak in Fabci so
vasi tik ob meji s Hrvaško, njihove površine so večinoma porasle z gozdom. Vasi teh
katastrskih občin imajo večinoma staro prebivalstvo, mladi se odseljujejo drugam, veliko hiš
je zapuščenih. Gre za demografsko ogroženo območje. Katastrske občine Rečica, Podgrad pri
Vremah in Brezovica imajo neugodne naravne pogoje ter hkrati demografski primanjkljaj.
Vas Markovščina leži na kraškem terenu, kjer je kmetijstvo že opuščeno in tako se gozdovi
hitro širijo (Kladnik, Gabrovec, 1998).
Preglednica 5: Procesi spreminjanja rebe tal med leti 1961- 1994
procesi sprememb
ogozdovanje

katastrske občine

Hrušica, Rjavče, Prelože, Ostrožno B., Suhorje,
Ribnica, Zajelšje, Tominje, Kilovče, Ilirska B.,
Jablanica, Novokračine, Jelšane, Dolenje, D.
Zemon, M. Bukovica, Vremski Britof, Škoflje, Famlje,
izrazito Podgrad pri V., Rodik, Tatre, Hotična
M. Loče, V. Brdo, Studena Gora, Podbeže, Huje,
Pregarje, Gabrk, Prem, Podstenje, Mereče,
zmerno Brezovica, Gradišče, Javorje
šibko Trpčane, Sušak, G. Zemon, Koseze, G. Vreme
ozelenjevanje
Starod, Sabonje, Janeževo B., Čelje, Harije, Brce,
Zarečica, Vatovlje, Misliče, Vareje, Materija, Obrov,
izrazito Markovščina, Kovčice
zmerno Podgrad, Račice, Smrje, Vrbovo, V. Bukovica, Barka
šibko Zarečje, Zabiče, Ritomeče
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urbanizacija
šibka Topolc

Vir: Kladnik, Gabrovec, 1998
Na voljo so tudi podatki o spremembah v rabi tal med leti 1961-1994. Podatki nakazujejo, da
se največ katastrskih občin srečuje s problemom intenzivnega ogozdovanja. Ta proces je
značilen tako za pobočja kot za slemena ter tudi za kraški svet Brkinov.
Proces izrazitega ozelenjevanja je opazen na slemenih pobočjih Brkinov ter na kraškem
terenu.
Zanimiv je pojav šibke urbanizacije, ki je opazna v katastrski občini Topolc. Gre za selitve
prebivalcev Ilirske Bistrice v njeno bližjo okolico. V vasi Topolc je vse več novogradenj, tako
da izginja meja med Topolcem in Ilirsko Bistrico (Kladnik, Gabrovec, 1998).
6.2.2. Zemljiška razdrobljenost
Zemljiška razdrobljenost označuje razdeljenost kmetijskih zemljišč med lastnike in delitev
kmečkih gospodarstev na prostorsko ločena zemljišča. Zemljiška razdrobljenost določa videz
podeželjske pokrajine; izjemno pomemben je njen učinek na gospodarnost kmetovanja.
Velikokrat je zemljiška razdrobljenost eden glavnih zaviralnih dejavnikov smotrnejše rabe
kmetijskih zemljišč. Vzroki za zemljiško razdrobljenost so: razgibanost površja in neustrezna
dedovalna politika. Zemljiško-posestna razdrobljenost je tesno povezana z velikostjo deležev
kmetijskih in obdelovalnih zemljišč. Čim večji je delež obdelanih površin, tem manjša je
posest. Praviloma so najmanjše kmetije tam, kjer so razmere za kmetovanje najugodnejše.
Zaradi pretirane razdrobljenosti tudi večje kmetije ne dosegajo pridelovalnega optimuma.
Raziskave kažejo, da se z naraščanjem velikosti posesti praviloma povečuje število parcel.
Težava je tudi njihova medsebojna oddaljenost. Najmanjše parcele se nahajajo na
tradicionalnih kmetijskih območjih, med katare spadajo tudi Brkini. Zaradi premajhnih,
preozkih in nepravilno oblikovanih parcel nastopajo težave z dostopnostjo in uporabo
kmetijske mehanizacije (Kladnik, 1998).

Grafikon 11: Zemljiška razdrobljenost v Brkinih
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Vir: Kladnik, 1998
Povprečna velikost posesti med 2 do 2,9 hektara je značilna za 2 % vseh vasi Brkinov, v
velikostni razred med 3 in 4,9 hektara spada 16 % vseh vasi, v velikostnem razredu med 5 in
6,9 ha je 23 % vseh vasi, med 7 in 9,9 hektarov velike posesti ima kar 34 % vseh vasi, nad 10
hektarov pa kar 25 % vasi v Brkinih (Kladnik, 1998).
Zanimivo je, da je najmanjša povprečna velikost posesti v Harijah in Kosezah. Gre za vasi, ki
imata ugodno lego za kmetijstvo in so tu posledično delili kakovostno zemljo med vse kmete,
zato so površine posameznih posesti manjše. V drugem velikostnem razredu se pojavljajo vasi
iz kraškega dela Brkinov (Obrov, Gradišče, Bač pri Materiji) ter iz ilirskobistriške kotline
(Trpčane, Zabiče, Račice). Za vasi v dolini reke Reke so značilni ugodni pogoji za kmetijstvo,
zato so ozemlja vasi deljena na veliko parcel, na kraškem svetu pa so pogoji tako neugodni,
da so kmetijsko zemljo delili na tak način, da so kmetom omogočili preživetje. V tretjem
velikostnem razredu večji del zajemajo vasi v dolini reke Reke, kot so Kuteževo, Jablanica,
Vrbica, Ilirska Bistrica, Jasen, Dolnji Zemon. Poleg njih so v tem razredu še vasi iz kraškega
sveta, kot so Rodik, Starod, Markovščina, Famlje, najdejo pa se tudi vasi iz slemen in pobočij
Brkinov: Ostrožno Brdo, Huje. V procentualno največjem razredu - med 7 in 9,9 hektarov - se
pojavlja največ vasi osrednjega dela Brkinov, slemen in pobočij, kot so Smrje, Prem, Soze,
Kozjane, Vareje, Čelje, nekaj je vasi iz kraškega dela Brkinov - Matavun, Škoflje, KačičePared, Materija, Podgrad. V največjem velikostnem razredu nad 10 hektarov pa so vasi
Orehek, Prelože, Gabrk, Rjavče, Tatre, Velika Bukovica, Janeževo Brdo, Ojstrovica, Artviže,
Vatovlje, Misliče, Suhorje, Buje, Barka, Mereče, Fabci, Kilovče, Brce iz slemen in pobočij
Brkinov; Velike Loče, Male Loče iz slepih dolin.
Poleg zemljiške razdrobljenosti je za kmetijstvo pomembna tudi poljska razdelitev. Gre za
oblike parcel, v katerih se zrcali pestrost naravnih razmer in prilagoditev človeka pokrajini.
Na kmetijsko pokrajino so skozi stoletja učinkovali različni dejavniki, kot so kolonizacija,
zgodovinski razvoj kmetijstva, tipi naselij in pridelovalna usmerjenost. Glavni naravni
dejavnik, ki vpliva na oblike razdelitve polja, je oblikovanost površja. Za bolj razgibana in
strma ter nagnjena površja veljajo nepravilne in grudaste oblike parcel. Kjer je kakovost prsti
slabša so ponavadi njive širše; kjer je prst dobra, pa so jih razkosali do skrajnosti. Med
antropogenimi vplivi na obliko parcel ima vidnejšo vlogo obdelovalna tehnika, antropogeno
oblikovanje kulturnih teras ter izjemno pomembna vloga dedovanja (Kladnik, 1998).
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Za območje Brkinov velja na večini površja kmetijska pokrajina s polji v nepravilnih ali
grudastih delcih. V ožji okolici Ilirske Bistrice in ravninskega dna doline reke Reke do vasi
Jablanica je prevladujoči tip poljske razdelitve kmetijska pokrajina s polji v pravih ali
pravilnih delcih, za kraški svet južnega dela obravnavanega območja pa velja kmetijska
pokrajina s polji v pravih ali prvotnih grudah.
Za kmetijsko pokrajino s polji v nepravilnih ali grudastih delcih, ki je značilna za Brkine,
velja, da v parcelaciji prevladujejo podolgovate njive, vendar je parcelacija manj sistematična,
razporejenost posesti manj dosledna, oblika parcel pa manj pravilna in neenotna v primerjavi
s pravimi delci. Ta tip poljske razdelitve je značilen za gručaste vasi.
Za kmetijsko pokrajino s polji v pravih ali pravilnih delcih je polje sistematično razdeljeno na
dolge in ozke delce. Posest vsake kmetije je enakomerno razporejena po kompleksih vaškega
zemljišča. Ta oblika je značilna za naselja s pravilno tlorisno zasnovo.
Zadnja oblika poljske razdelitve – je kmetijska pokrajina s polji v pravih ali prvotnih grudah;
tu je posest razkosana in kosi so brez reda pomešani med seboj. Parcele so večinoma
nepravilnih oblik. Ta oblika je vezana predvsem na gručasta naselja (Kladnik, 1998).
6.2.3. Struktura kmetijstva v Brkinih
ŽIVINOREJA, POLJEDELJSTVO, SADJARSTVO, VRTNARSTVO
Podatki o strukturi kmetijstva v Brkinih so pridobljeni na kmetijsko pospeševalnih službah.
Gre za nepopolne podatke zbrane v nekajletnem razmiku. Podatki iz Kmetijsko pospeševalne
službe Ilirska Bistrica so iz leta 1997, iz Kmetijsko pospeševalne službe Sežana, Pivka in
Kozina pa iz leta 2005.
Območje Brkinov spada med območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Pri primerjanju
rabe tal lahko vidimo, da prevladuje gozd, njegov delež pa se povečuje, kar nakazuje proces
zaraščanja, ki je posledica deagrarizacije in preslojevanja kmečkega prebivalstva v nekmečko.
Zmanjšujejo se deleži pašnikov, njiv in vrtov. Vzroke lahko iščemo v zmanjševanju staleža
živine in opuščanju kmetovanja. Zaskrbljujoč je podatek, da se zmanjšuje delež njivskih
površin, predvsem na račun travnikov. Tako je opaziti, da njivske površine prehajajo v
travniške, travniki pa se zaraščajo (Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
Območje Brkinov je zaradi naravnih razmer primerno za živinorejo, travnat svet izkoriščajo
za pašo in košnjo. Zaradi propada kmetijske zadruge in izgube tržišča je bila v zadnjih
desetletjih prizadeta predvsem živinoreja. Pozitivni trendi so zabeleženi le pri reji drobnice, ki
se goji večinoma za meso, manj je mlečnih ovc in koz. V poljedeljstvu se prideluje največ
krme za živino in krompirja. V zelenjadarstvu pridelujejo zelje za kisanje, šparglje, solatnice,
čebulo in korenje (Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
V zadnjem času prihaja na nekaterih mestih do prenove sadovnjakov. Klimatske in pedološke
značilnosti so izredno ugodne za rast sadnega drevja - jablan, češpelj in češenj. Nekaj kmetij
predeluje sadje v proizvode, kot so suho sadje, sok in kis (Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici,
2002)
Kmetijstvo na območju Brkinov se srečuje s težavami, kot so slabša organiziranost in
učinkovitost povezovanja in skupnega nastopanja kmetov; neugodna starostna struktura
lastnikov kmetij; izguba tržišča (reškega področja in Kvarnerja) neorganiziran odkup in
prodaja živine, sadja in vrtnin; zaraščanje kmetijskih zemljišč; majhne kmetije in posledično
slabša sposobnost vlaganja sredstev v razvoj; pomanjkanje strokovnega znanja; omejitve
naravnih danosti (Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
Konkretni podatki o številu kmetov na območju Brkinov, ki so pridobljeni na posameznih
kmetijsko pospeševalnih službah, kažejo, da je na tem območju 532 kmetov. V posameznih
pokrajinskoekoloških enotah je na slemenih 176 kmetij; na pobočjih Brkinov je 151 kmetov,
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na apnenčastem delu Brkinov jih je 101, v dolini reke Reke je 86 kmetov, v slepih dolinah pa
le 18 (Dariž, 2006; Zadel, 2006; Žejn, 2006).
ŽIVINOREJA
Območje Brkinov je za živinorejo glede na klimatske in druge naravne razmere izrazito
primerno za živinorejo. Obdelani in vzdrževani travniki ter pašniki hkrati ohranjajo izgled
pokrajine. V preteklosti so na območju gojili precej ovac; med vojnama pa se je močno
razvila govedoreja, predvsem prireja mleka. V 70-ih letih je kmetijska zadruga pokrivala vse
potrebe živinorejcev. Po osamosvojitvi pa so se razmere precej spremenile. Kmetje so z novo
postavitvijo meje izgubili tradicionalna tržišča, propadla je tudi kmetijska zadruga, kar je
samo poslabšalo stanje med govedorejci. Podatki nakazujejo počasen in stalen upad števila
krav ter prirejenega in odkupljenega mleka. Razvila se je razpršena reja, kar povzroča visoke
stroške zbiranja mleka, nekateri kmetje pa so se preusmerili iz prireje mleka v prirejo mesa.
Pozitivne trende je opaziti pri reji drobnice, ki jo večinoma gojijo za meso. Zanimanje za to
panogo - tudi zaradi ugodnih razmer - še vedno narašča (Strategija razvoja kmetijstva v občini
Ilirska Bistrica, 1999).
Grafikon 12: Število goveda v občini Ilirska Bistrica za posamezna leta
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Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999
Podatki kažejo, da je bilo v občini Ilirska Bistrica največ goveda leta 1987, najmanj pa leta
1994. V zadnjem času se število krav ponovno povečuje.
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Grafikon 13: Količina odkupljenega mleka v litrih v občini Ilirska Bistrica za obdobje 19901998
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Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999
Prva tri leta je mleko odkupovala KZ Il. Bistrica, od leta 1993 pa mleko iz ilirskobistriške
občine odkupuje KGZ Postojna. Trenutno oddaja mleko v občini Ilirska Bistrica 160 kmetij
(Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Preglednica 6 Količina zbranega mleka po vaseh leta 1997 na območju občine Ilirska Bistrica
vas
Brce
D. Bitnja
D. Zemon
Dobropolje
Dolenje
G. Bitnja
G. Zemon
Harije
Huje
Ilirska Bistrica
Jablanica
Janeževo brdo
Jasen
Kilovče
Koseze
Kuteževo
M. Bukovica
Ostrožno brdo
Podbeže
Podgraje
Podstenje
Pregarje
Prelože
Prem
Ratečevo brdo

število
kmetij

število
krav
2
3
8
5
3
3
4
6
3
2
3
1
4
7
3
2
1
4
13
5
8
5
4
3
3

5
12
41
38
5
6
14
35
11
4
10
8
11
30
11
5
2
12
34
12
37
30
25
15
25

količina
oddanega
mleka (l)
3469
10313
59941
97699
7165
21524
18044
40381
17640
45282
15809
17724
17702
30178
11241
6714
4981
7885
37498
16676
91531
35282
32902
10360
70772
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Rečice
Sabonje
Smrje
Soze
Studena Gora
Šembije
Tominje
Trpčane
V.Bukovica
Veliko brdo
Vrbica
Zabiče
Zajelšje
Zarečica
Zarešje

3
3
7
3
1
1
9
5
13
6
3
1
2
4
6

14
10
40
11
3
4
45
18
70
15
9
4
7
45
22

19747
26671
56262
21927
5015
4586
26907
27882
105288
7618
18828
5341
8783
89463
22741

Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999
V občini Ilirska Bistrica leta 1997 je oddajalo mleko 40 vasi. V letu 1998 se je količina
odkupljenega mleka povečala za 3 %. Leta 1997 je največ mleka oddala vas Velika Bukovica,
najmanj pa Brce. Največ kmetij, ki so leta 1997 oddajale mleko, je v vasi Podbeže in Velika
Bukovica: po ena kmetija, ki oddaja mleko je v vaseh Janeževo Brdo, Mala Bukovica,
Studena Gora, Šembije in Zabiče. V vasi Velika Bukovica imajo največ krav, kar 70, najmanj
krav pa je v vasi Mala Bukovica - 2 kravi (Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska
Bistrica, 1999).
Preglednica 7: Seznam kmetij po vaseh, ki redijo krave dojilje
število
vas
kmetij
Brce
Čelje
D. Zemon
Dobropolje
Dolenje
Fabci
G. Zemon
Gabrje
Harije
Huje
Jablanica
Janeževo brdo
Jasen
Kilovče
Koseze
M. Bukovica
Mereče
Ostrožno brdo
Podstenje
Podstenjšek
Pregarje
Prelože
Prem
Račice

število
živali
1
1
4
2
1
2
1
3
3
4
2
1
2
1
1
4
1
8
3
1
5
7
1
1

4
3
20
7
3
11
6
15
11
12
6
5
7
33
3
18
3
28
10
3
30
32
3
15
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Ratečevo brdo
Rečica
Sabonje
Smrje
Soze
Tominje
Topolc
Trpčane
V.Bukovica
Vrbovo
Zajelšje
Zarečica
Zarečje
Zarečje
Ribnica
Suhorje
Gradiščica
Tatre

5
1
3
6
1
2
3
1
3
1
1
1
6
1
3
5
1
1

25
7
11
34
5
11
11
11
9
3
3
10
22
3
20
70
10
20

Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999; Zadel, 2006; Dariž, 2006
Leta 1997 je bilo največ krav dojilj v vasi Smrje, samo tri krave dojilje pa so imele vasi Čelje,
Dolenje, Koseze, Mereče, Podstenjšek, Prem, Vrbovo, Zajelšje in Zarečje.
Grafikon 14: Stalež drobnice v občini Ilirska Bistrica
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Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999
Podatki o številu drobnice nakazujejo porast njihovega števila v zadnjih letih. Iz začetnih
1030 ovac leta 1993 se je njihovo število v občini Ilirska Bistrica povečalo na 2017 v letu
1999.
Preglednica 8: Seznam kmetij po vaseh, ki se ukvarjajo z rejo drobnice (meso in mleko)
vas
D. Zemon
G. Bitnja
G. Zemon
Gabrije

število
kmetij
2
1
7
3

število
število živali
živali (meso) (mleko)
157
152
267
47
75
20
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Harije
Jablanica
Jasen
Jelšane
Kilovče
Kuteževo
Mala Bukovica
Male loče
Ostrožno brdo
Pavlica
Podgrad
Podstenje
Pregarje
Sabonje
Smrje
Soze
Tominje
Topolc
Trpčane
Veliko brdo
Vrbica
Vrbovo
Zabiče
Zarečje
Buje
Suhorje
Gradiščica
Gradišče
Rodik

2
1
1
1
1
6
1
1
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
6
1
3
1
1
1
1

39
19
21
84
11
53
37
26
80
10
18
7
80
15
34
19
102
40
6
51
18
25
112
7
180
50

60
186

Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999; Zadel, 2006; Dariž, 2006
Podatki kažejo, da je reja drobnice za potrebe prireje mleka manjša od reje drobnice za meso,
ker je prireja ovac za mleko zahtevnejša. Drobnico za mleko redijo v G. Zemnu, Gabrjah,
Sabonjah, Vrbici in v Zabičah. Največ ovac za meso imajo v G. Zemnu, najmanj pa (6 ovac) v
Trpčanah. V G. Zemnu se tudi največ kmetij ukvarja z rejo drobnice.
Preglednica 9: Seznam kmetij po vaseh, ki redijo kobile za prirejo mesa
število
vas
kmetij
Brce
D. Zemon
Fabci
G. Zemon
Gabrije
M. Bukovica
Podbeže
Podstenje
Prelože
Prem
Ratečevo brdo
Sabonje
Smrje

število
živali
1
4
2
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2

5
6
2
1
9
1
1
2
1
2
1
4
3
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Tominje
V. Bukovica
Veliko brdo
Zabiče
Zarečica
Zarečje
Suhorje
Odolina
Slope

1
2
1
1
3
3
1
1
1

2
3
1
3
5
4
5
10

Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999; Zadel, 2006; Dariž, 2006
Preglednica 10: Perutninarstvo
naselje
Buje
Suhorje
Rodik

število
kmetij

število
živali
4
80.000
1
10.000
1

Vir: Zadel, 2006; Dariž, 2006
Na Bujah imajo štirje kmetje postavljene kokošnjake in skupno 80.000 piščancev, na Suhorju
pa se s piščanjčerejo ukvarja en sam kmet in ima 10.000 piščancev.
V vasi Suhorje so štirje rejci prašičev, ki skupaj redijo 55 prašičev (Zadel, 2006).
POLJEDELJSTVO IN VRTNARSTVO
Na obravnavanem območju je poljedelska proizvodnja večinoma namenjena pridelavi
osnovne krme za živino, krušnih žit in krompirja. Med leti 1991-1998 je prišlo do velikega
upada kmetijske proizvodnje. Vzroki so v stečaju KZ Ilirska Bistrica in izgubi hrvaškega
tržišča. Pridelava krompirja se je zelo zmanjšala po letu 1991, kar je posledica postavitve
nove meje s Hrvaško in hkrati padca cene krompirja (Strategija razvoja kmetijstva v občini
Ilirska Bistrica, 1999).
Najbolj zastopana vrtnina na širšem območju Brkinov je zelje. V preteklih letih je za odkup in
predelavo skrbela KZ Ilirska Bistrica; na leto so odkupovali in predelali približno 1000 ton
svežega zelja. Po njenem propadu pa so si kmetje sami uredili lastne kisarne in letno
proizvedejo okrog 700 ton kislega zelja. Leta 1991 je bilo z zeljem posajenih 45 hektarov
njiv, v zadnjih letih pa je zabeležen izrazit upad. Ostale vrtnine so še solata, čebula in
korenček (Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Preglednica 11: Seznam kmetij po vaseh, ki se ukvarjajo s pridelavo vrtnin
vas
Ostrožno brdo
D. Bitnja

število
kmetij

površina
v
hektarih
1
1
4
2,5
1

Prem
Ratečevo brdo
Smrje

1
2
4

G. Bitnja

1

0,5
0,6
0,2
2
1
2

vrsta
količina
proizvodnje v tonah
zelje
40
zelje
100
solata
18
ostale
vrtnine
10
zelje
24
solata
3,6
zelje
80
solata
18
ostale
40
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vrtnine
Topolc

2

Jasen
Jablanica

2
2

Trpčane

2

Kuteževo
Mala Bukovica

Velika
Bukovica

Dobropolje
Zarečica

Zarečje
Rečica
Ilirska Bistrica

Sabonje
Hrušica

1
2

3

4
4

2
1
3

1
1

1 zelje
ostale
0,5 vrtnine
1,5 zelje
0,5 zelje
ostale
0,3 vrtnine
0,5 zelje
ostale
0,2 vrtnine
1 zelje
1 zelje
ostale
0,5 vrtnine

40

0,5 zelje
ostale
0,3 vrtnine
1 zelje
3 zelje
ostale
0,2 vrtnine
ostale
0,5 vrtnine
0,2 zelje
3,5 zelje
1,3 solata
ostale
1 vrtnine
0,2 zelje
1 zelje

20

10
60
20
6
20
4
40
40
10

6
40
120
4
10
8
140
23,4
20
8
40

Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999
Proizvodnja vrtnin je večini kmetij dopolnilo k osnovni dejavnosti (ponavadi živinoreji).
Izstopajo trije vrtnarski obrati, ki pridelujejo zelenjavo, dva od njih pa tudi okrasne rastline in
sadike. Osmim kmetijam je proizvodnja in predelava vrtnin glavna kmetijska dejavnost
(Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
V dolini Reke je bila v preteklosti med Ribnico in Bujami izvedena obsežna melioracija (90
hektarov) ter tudi komasacija. Večina površin je obdelanih. Obdelujejo jih lastniki ali
najemniki (Zadel, 2006).
V naseljih Brkinov občine Hrpelje-Kozina ni pomembnejših vrtnarij ali večjih kmetij, ki bi se
intenzivno ukvarjale s poljedelstvom. Večina kmetij ima samooskrbno kmetijstvo, kjer
pridelano hrano in vrtnine uporabijo za domače namene (Dariž, 2006).
SADJARSTVO
Klimatske in pedološke razmere so na območju Brkinov izjemno ugodne za razvoj
sadovnjakov, predvsem gojenja sadnega drevja - jablan in češpelj. Najugodnejše so
nadmorske višine med 400 do 700 metri, kar prinaša veliko razgibanost reliefa in s tem
različno dolgo rastno dobo. Letna količina padavin je približno 1500 mm; problematična pa je
njihova razporeditev, ker velikokrat primanjkuje padavin ravno v času debeljenja sadja: julij,
avgust in september. Povprečne mesečne temperature se gibajo med 0,8 in 18,7°C, le redki
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ekstremi dosegajo pozimi -20°C, poleti pa 35°C. Take temperature se pojavljajo le izjemoma
(Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Zanimanje za sadjarstvo se je na območju Brkinov pojavilo konec 18. stoletja, še bolj v
začetku 19. stoletja v vaseh Prem, Bitnja, Smrje in Janeževo Brdo, kjer so gojili več sort
jabolk, hrušk, češenj in češpelj. Leta 1952 je Kmetijska zadruga začela z obnovo polintenzivnih in intenzivnih nasadov v Mrzleku, na Ratečevem Brdu, v Smrjah, Brcah in
Zarečju. Takrat so posadili vrste: bobovec, zlata parmena, jonatan, rdeči in zlati delišes,
starking. Vsi ti nasadi so propadli ob žledu leta 1980. Tako so priložnost za razvoj dobili
intzivni sadovnjaki. Okrog leta 1990 je število obnov zelo naraslo, danes pa so ti nasadi v
polni rodnosti. Leta 1997 je bilo na bistriškem okrog 30 sadjarjev z intenzivnimi sadovnjaki.
Skupaj imajo 27,9 ha jablanovih in 6,5 ha češpljevih nasadov, 0,5 ha jagod in 0,4 ha lesk. Na
27,9 hektarov jablanovih nasadov je posajenih okrog 69.200 dreves. Od tega največ Idareda,
Jonagolda in Zlatega Delišeza. Nekaj manj je Gala, Glostra, Merlosa, Breaburna, Gr. Smitha,
Mutsa in Summerreda. Samostojnih hruševih nasadov ni, so le znotraj jablanovih. Med
hruškami so najpogostejše Viljamovke, Konferans, Junijskih lepotic, Pakhamovk in
Društvenk. Češpljevih nasadov je 6,5 ha in 2900 dreves, med njimi so najpogostejše vrste
Domača češplja, Stanley in President (Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica,
1999).
Veliko sadnega drevja je v Brkinih zasajenih na travniških nasadih in robovih njiv - 36.000
dreves jablan in 49.000 dreves češpelj, najdemo pa tudi več kot 6.000 dreves hrušk in češnje
ter 5000 orehov. Med njimi je veliko že zaraščenih in opuščenih (Strategija razvoja kmetijstva
v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Preglednica 12: Seznam vasi kjer so locirani sadovnjaki
vas
Čelje
Harije
Huje
Koseze
Male Loče
Mereče
Ostrožno Brdo
Podbeže
Pregarje
Pregarje
Prelože
Prem
Sabonje
Smrje
Tominje
Vrbovo
Zarečje
Buje
Ribnica
Brezovo Brdo
Slivje
Slope
Tatre

število
kmetij
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
2
5
2
5

površina površina
v (ha)
v (ha)
jablane
češplje
1
1,35
2,26
0,5
0,85
0,2
1,15
1,5
3,1
0,6
2
1,4
0,8
0,65
3,9
1,4
1,5
1,3
0,8
0,3
1,64

Vir: Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999; Zadel, 2006; Dariž, 2006
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Intenzivno se s sadjarstvom ukvarjajo v Sabonjah, kjer se s tem ukvarja kar 5 kmetij. Po
površini je jablanovih nasadov več kot sadovnjakov češp. Površinsko največ obsegajo
jablanovi sadovnjaki v vasi Ostrožno Brdo, najmanj pa v Vrbovo. Največ sadovnjakov češpelj
je v Sabonjah.
V vasi Buje uspevajo celo murva, kaki in smokva. V vasi imajo pri enem od sadjarjev
sušilnico sadja, drugi pa prideluje jabolčni kis. Sušijo predvsem lastne pridelke - slive, jabolka
in hruške, ki jih prodajajo z oznako »bio«, ter tudi sadje drugih kmetov. Poleg tega kuhajo
tudi slivovko in sadjevec (Zadel, 2006).
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
Kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah so se samodejno razvile: kisanje zelja, repe in sarm,
predelava mleka v mlečne izdelke, sušenje sadja in proizvodnja kisa. Kisarne zelja so se
razvile v naseljih: Ilirska Bistrica, Dolnja Bitnja, Prem, Ostrožno Brdo, Kuteževo, Smrje,
Zarečica, Hrušica, Jelšane, Rečica, Mala Bukovica, Velika Bukovica, Topolc, Jablanica in
Dobropolje. Ovčje in kozje mleko so leta 1997 predelovali v Ilirski Bistrici, Podgradu,
Goljaku in Vrbici. Sušilnice sadja delujejo v Smrjah in Harijah, povpraševanje po suhem
sadju pa stalno narašča. Dopolnilna dejavnost je tudi čebelarstvo, s katerim se na območju
Brkinov ukvarjajo 103 čebelarji, ki letno proizvedejo okrog 20.000 kg medu (Strategija
razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
Leta 1997 je bila v občini Ilirska Bistrica ena sama turistična kmetija - na Ratečevem Brdu,
usmerjena v izletniški in stacionarni turizem. Kmetije, ki se zanimajo za dopolnilno dejavnost
turizem na kmetiji so v Hrušici, na Brcah, v Gornji Bitnji, Sabonjah, Malih Ločah, Šembijah,
Zarečici, Sušaku, Smrjah in na Dolnjem Zemonu. Zanimanje za razvoj turistične dejavnosti je
veliko, problem so vlaganja in prevelika finančna bremena za posamezno kmetijo. Verjetno se
turizem brez pomoči države ne bo mogel uspešno razvijati. Pospešen razvoj dopolnilnih
dejavnosti ovirajo zahtevni sanitarno-tehnični predpisi ter zahtevna in nedorečena zakonodaja
(Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999).
6.2.4. Demografski kazalci o gospodarjih kmetij
RABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
Preglednica 13: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi

Brkini

vsa kmetijska
zemljišča
št.
površina
gosp. (ha)
1156 5854ha

RABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V UPORABI
intenzivni
kmečki
travniki
posevki
sadovn
sadovn
vinograd
in pašniki
št.
št.
št.
št.
št.
gosp. povr. gosp. povr. gosp. povr. gosp. povr.
gosp. povr.
1121 15%
91
2%
438
3%
13 0,20% 1098 80%

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002
Tabela prikazuje podatke o rabi zemljišč, ki jih obdelujejo kmetijska gospodarstva. Podatki so
pridobljeni iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2000.
Na območju Brkinov je 1156 kmetijskih gospodarstev, ki skupaj obdelujejo 5854 hektarov
zemljišč.
Opaziti je, da so deleži namenjeni vinogradom, zanemarljivo majhni. Že skoraj sto let je odkar
se na tem območju ne ukvarjajo več z gojenjem trte. Deleži intenzivnih in kmečkih
sadovnjakov so približno enako veliki. Kmečki sadovnjaki so najpogosteje v majhnem
obsegu, na robovih njiv ali travnikov, obsegajo le nekaj dreves in jih je zato površinsko malo,
njihovih lastnikov pa posledično veliko več kot pri intenzivnih sadovnjakih. Posevkom je
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namenjenih 15 % površin v obdelavi, preostali delež 80 % pa je namenjenih travnikom in
pašnikom. Predvidevam, da je nizek delež posevkov rezultat procesa ozelenjevanja. Veliko
njiv se spreminja v travne in pašne površine.
STAROST GOSPODARJEV KMETIJ
Preglednica 14: Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih skupinah
GOSPODARJI NA DRUŽINSKIH KMETIJAH PO
STAROSTNIH SKUPINAH GOSPODARJEV
% gospodarjev
pod 35 let 35 do 44 45 do 54 55 do 64 nad 65 let
Brkini
4%
10%
23%
24%
39%

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002
Podatki o starosti gospodarjev so pridobljeni iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2000 na
Statističnem uradu RS.
Skupaj je v Brkinih 4 % gospodarjev kmetij mlajših od 35 let, med 35 in 44 let je 10 %
gospodarjev kmetij, med 45 in 54 let je 23 % gospodarjev kmetij, med 55 in 64 let 24 %, nad
65 let pa kar 39 %. Vidimo, da je starostna struktura gospodarjev kmetij izrazito stara.
Gre za neugodno starostno strukturo gospodarjev kmetij. Velik delež gospodarjev kmetij
starejših od 65 let nakazuje upadanje aktivnega delovanja, ker so kmetje prestari, da bi bili
sposobni opravljati težko kmečko delo. Predvideva se, da si ta starostna skupina ne želi
uvajanja novih načinov kmetovanja in jih zanima le umik pred nepotrebnimi obremenitvami.
Upam si trditi, če bi imeli mlade naslednike, ki bi se zanimali za ekološko kmetijstvo ali
povečanje že obstoječega kmetovanja, bi se tudi starejši gospodarji odločili za pomoč
mlajšim.
ŠOLSKA IZOBRAZBA GOSPODARJEV KMETIJ
Preglednica 15: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev
DRUŽINSKE KMETIJE PO ŠOLSKI IZOBRAZBI GOSPODARJEV
% gospodarjev

Brkini

brez
izobrazbe
3%

nepopolna
osnovna
šola
18%

končana
osnovna
šola
40%

poklicna
izobrazba
25%

končana
srednja
šola
11%

višja in
visoka
izobrazba
3%

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2002
Tudi podatki o šolski izobrazbi gospodarjev kmetij so pridobljeni na Statističnem uradu RS in
veljajo za leto 2000.
Podatki o izobrazbeni strukturi gospodarjev kmetij na območju Brkinov nakazujejo nizko
stopnjo izobrazbe. Brez izobrazbe je kar 3 % vseh gospodarjev kmetij, 18 % pa nima končane
osnovne šole. Največji delež zavzemajo gospodarji kmetij z končano osnovno šolo - 40 %,
tudi končano poklicno izobrazbo ima kar 25 % vseh kmetov. Manj je gospodarjev s končano
srednjo šolo - 11 %, še manj pa višje in visoko izobraženih.
Iz podatkov je razvidno, da je največ osnovnošolsko izobraženih kmetov, tudi deleži z
nedokončano osnovno šolo so veliki. Na drugi strani so deleži višje in visoko izobraženih
zanemarljivo majhni. Izobrazbena sestava je skromna, prevladujejo neizobraženi kmetje, ki ne
želijo uvajati velikih sprememb v načinu kmetovanja. Predvidim lahko, da so se za
kmetovanje odločili prebivalci, ki niso uspeli pridobiti druge poklicne izobrazbe.
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6.3. Kmetijsko obremenjevanje okolja
Človek kot glavni akter v kmetijstvu s svojim delovanjem sooblikuje kulturno pokrajino,
zagotavlja prehrano za čim več ljudi ter hkrati ogroža naravo kot vir različnih degradacijskih
procesov in sprememb (Slovenski kmetijsko okoljski program 2001-2006, 2001).
Eden od načinov onesnaževanja je tudi kmetijsko obremenjevanje okolja. Intenzifikacija
kmetijske obdelave tal povzroča vnose različnih kemijskih preparatov, kar obremenjuje prst,
vode v neposredni bližini, zrak in živalstvo v okolici teh površin. Krajinsko in biotsko pestrost
ogrožajo na eni strani intenzifikacija kmetijske proizvodnje (neustrezna uporaba mineralnih in
fitofarmacevtskih sredstev), na drugi strani pa opustitev rabe zemljišč v območjih z
omejenimi dejavniki za kmetijstvo (Slovenski kmetijsko okoljski program 2001- 2006, 2001).
Osnovna značilnost kmetijskega obremenjevanja je ploskovnost (Rejec Brancelj, 2001).
Kmetijstvo je lahko povzročitelj erozije, zbijanja prsti, uničevanja strukture prsti, nastajanja
površinske skorje, prihaja do izpiranja, zakisovanja, zaslajevanja prsti, zmanjšuje se vsebnost
organske snovi v prsti, zmanjšuje se biotična aktivnost (Slovenski kmetijsko okoljski program
2001- 2006, 2001). Za Slovenijo je imela od nekdaj odrešilno vlogo majhna in razdrobljena
posest, ki je preprečila večjo intenzifikacijo kmetijstva. Največ možnosti zanjo je bilo v
ravninah in v gričevju, kjer je večji delež obdelovalnih površin (Rejec Brancelj, 2001).
Do onesnaževanja okolja zaradi kmetijske dejavnosti pride velikokrat zaradi zgoščanja
kmetijske pridelave s povečanjem zemljiških kosov, uvajanjem intenzivne živinoreje in
poljedelstva, neustrezne uporabe gnojil, tako organskih (gnoj, gnojevka) kot mineralnih
(dušik, fosfor) ter neustrezne uporabe gnojilne gošče iz čistilnih naprav. Eden od vzrokov
obremenjevanja okolja je neustrezna raba sredstev za varstvo rastlin, ker kmetovalci ne
upoštevajo navodil proizvajalcev o primerni količini in so hkrati neosveščeni o vplivu teh
sredstev na okolje. Do obremenjevanja okolja pride tudi zaradi neustreznega urejanja
zemljišč, kot je neustrezno namakanje, osuševanje, neustrezna uporaba težke kmetijske
mehanizacije. Posledice vseh teh nepravilnih kmetijskih dejavnosti so: izguba biološke
raznovrstnosti, onesnaženost zraka s pesticidi, dušikovimi spojinami, onesnaženost voda –
(tako podtalnice kot površinske vode), neustrezna kakovost pitne vode ter druga zdravstvena
tveganja; velik vpliv ima onesnaževanje tudi na prst, kar vpliva na neustrezno kakovost
pridelkov (Rejec Brancelj, 2001).
Obdelovalna zemljišča se največkrat gnoji na kombinirani način - z uporabo organskih in
mineralnih gnojil. Pri uporabi gnoja in gnojevke je pomembna površina obdelovalnih
zemljišč, na katerih ju bomo uporabili, ter način, kako se jih uporablja. Zadostne količine
gnoja in gnojevke zmanjšujejo potrebe po mineralnih gnojilih. Tako so razpoložljive količine
gnoja in gnojevke v Sloveniji odigrale okoljevarstveno vlogo. Do okoljevarstvenih problemov
je velikokrat prišlo in še vedno prihaja zaradi neustrezno urejenih gnojnih jam, uporabe gnoja
in gnojevke v vodovarstvenih območjih ter nezadostnega poznavanja problemov
onesnaževanja z nitrati (Rejec Brancelj, 2001).
Kmetovalci uporabljajo mineralna gnojila predvsem na travnikih in njivah, tako da so njive
območja najintenzivnejšega obremenjevanja, sledijo še vinogradi in sadovnjaki. Na travnikih
kmetje raztrosijo v povprečju polovico manj mineralnih gnojil kot na njivah. Kmetovalci
uporabljajo povprečno okrog sedem različnih vrst mineralnih gnojil, večinoma sestavljenih,
kot so NPK, urea in KAN. Kmetovalci gnojijo obdelovalne površine predvsem zaradi strahu,
da se bo pridelek bistveno zmanjšal, če ne bodo uporabili mineralnih gnojil (Rejec Brancelj,
2001).
Pomembno je ustrezno odločanje o gnojenju obdelovalnih zemljišč, ki temelji na analizah
prsti in pridelkov ter na znanju kmetovalcev. Ti se za gnojenje odločajo večinoma na podlagi
lastnih preteklih izkušenj, za občasne analize pa se jih odloči očitno premalo, še manj pa za
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redne analize. Za preobremenjevanje okolja s hranilnimi snovmi je poleg pretirane porabe
gnojil problematičen tudi čas njihove uporabe in dodajanja glede na potrebe kulturnih rastlin.
Ob ustreznemu gospodarjenju s hranilnimi snovmi ne prihaja do izpiranja in izgub teh hranil.
Poleg gnojil se veliko uporablja različna sredstva za varstvo rastlin. Ta vsebujejo različne
aktivne snovi, ki delujejo na organizme in naj bi jih tako zatirali, vendar hkrati vplivajo tudi
na okolje. Njihova strupenost je nevarna za ljudi, ki jih proizvajajo, uporabljajo ali zaužijejo
njihove ostanke v pridelkih. Stranske učinke je mogoče zmanjšati s pravilno rabo in ustreznim
ravnanjem, še vedno pa so nerešena vprašanja njihovega medsebojnega součinkovanja.
Najpogosteje se uporablja žveplene pripravke. Pri uporabi sredstev za zaščito rastlin se
morajo kmetovalci obvezno zaščititi tudi sami in primerno ravnati z ostanki teh sredstev po
njihovi uporabi (Rejec Brancelj, 2001).
V sodobnem kmetovanju predstavlja izobrazba pomemben dejavnik. Uporaba kmetijske
mehanizacije in agrokemičnih sredstev zahtevata od kmetovalcev vedno več znanja.
Pomembnejša od formalne izobrazbe je kmetijska izobrazba, ki pa še vedno zaostaja za
usposabljanjem za nekmetijske poklice. Z višjo izobrazbo prebivalcev se dokazano krepita
tudi ekološka zavest in zaznavanje ekoloških problemov. Pomembno je tudi sledenje novim
spoznanjem kmetijske znanosti in lastne izkušnje ter pomoč svetovalnih služb in njenih
organiziranih tečajev (Rejec Brancelj, 2001).
Za območje Brkinov je ugotovljeno, da sta prevladujoči kmetijski dejavnosti živinoreja in
sadjarstvo. V zemljiški rabi prevladuje gozd - 65 %, travnikov in pašnikov je 21 %, njiv pa le
10 %. Značilen je izrazit krmni sistem kmetijske rabe tal. Kmečkega prebivalstva je bilo ob
popisu leta 1991 8 %, stalež živine je bil istega leta 4820 GVŽ (Rejec Brancelj, 2001).
Iz teh podatkov se lahko sklepa, da je kmetijsko obremenjevanje skromno, ker je površin, na
katerih se izvaja intenzifikacija kmetijstva, malo. Najmanj obremenjena so hribovita območja
ter kraški teren obravnavanega območja Brkinov. Nekoliko bolj so obremenjene površine v
ravninskih predelih doline reke Reke. Kljub temu je za ta območja značilno opuščanje
kmetijskega obdelovanja površin, kar pomeni zmanjšanje nevarnosti.
Pri intenzivnosti kmetijstva so dostopni podatke o uporabljenih gnojilih - tako organskih kot
mineralnih. V Brkinih se v povprečju uporabi med 5 in 9 m3 hlevskega gnoja na hektar
obdelovalnih zemljišč, ter 1,1 do 2 m3 gnojevke na hektar obdelovalnih površin (Rejec
Brancelj, 2001).
Določeno stopnjo ranljivosti izkazuje reka Reka ter vode na južni strani Brkinov, kjer
ponikajo v kontaktni kras. Celotno južno pobočje Brkinov namreč spada v vodozbirno
območje kraškega izvira Rižane za Rižanski vodovod, ki se nahaja le dobrih deset kilometrov
zračne razdalje jugozahodno od ponorov v slepih dolinah na stiku Brkinov in Podgrajskega
podolja. Na kakovost vode v rižanskem vodovodu vplivajo predvsem nekontrolirani izpusti
gnojevke v vodotoke ali pa druge nedovoljene substance, ki jih uporabljajo v sadovnjakih, ki
nato ponikajo v slepih dolinah (Šebenik, 1996).
Kot odgovor na opisane težave v kmetijstvu se zagovarja okoljevarstvene ukrepe: ohranjanje
in spodbujanje naravi prijaznih načinov kmetovanja, ohranjanje proizvodnega potenciala
oziroma rodovitne zemlje, osveščanje družbe kot celote o potrebi po varovanju okolja in
pridelovanju zdrave prehrane, prilagajanje zahtevam varstva okolja s prestrukturiranjem
pridelave na ravninskih območjih, varovanje kmetijskih zemljišč in voda pred onesnaženjem
in nesmotrno rabo, zaščita vodovarstvenih območij, oživljanje rabe kmetijskih zemljišč, kjer
je bilo gospodarjenje opuščeno, ohranjanje kulturne dediščine podeželja, gospodarjenje v
biotopskih rezervatih in naravnih parkih ter ohranjanje biotske pestrosti, osveščanje
potrošnika in uvedba zaščitnih znakov za označevanje kmetijskih pridelkov višjega
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kakovostnega nivoja, uvajanje neposrednih plačil na enoto obdelanega kmetijskega zemljišča
oziroma plačilo za delo, ki je bilo opravljeno z namenom ohranjanja podeželja in varovanja
okolja, izboljšanje življenjskih pogojev na podeželju, ki dolgoročno omogočajo ohranjanje
tipične slovenske krajine (Slovenski kmetijsko-okoljski program 2001-2006, 2001).
6.4. Ekološko kmetijstvo na obravnavanem območju Brkinov
Po podatkih Kmetijsko pospeševalne službe Ilirska Bistrica je ekoloških kmetov na tem
območju 15. V vasi Brce se en ekološki kmet ukvarja z rejo živali, tudi v D. Bitnji, Fabcih in
G. Bitnji je po en ekološki kmet, ki redi živali. V vasi Harije je en ekološki sadjar, ki svoje
sadje tudi predeluje, v Ilirski Bistrici so 4 ekološki živinorejci, po en ekološki živinorejec pa
je še v vaseh: Jablanica, Jasen, Mala Bukovica, Podstenje, Velika Bukovica in Vrbica. V
Sabonjah se en ekološki kmet ukvarja z živinorejo, kot dopolnilno dejavnost pa ima še
vrtnarstvo (Žejn, 2006).
Po podatkih za občino Hrpelje-Kozina so v občini trije ekološki kmetje na Artvižah,
Gradiščici in na Tatrah. Ekološki kmet na Tatrah se ukvarja z rejo 20 krav za pridelavo mleka
in njegovo predelavo v sir, v Gradiščici ima en ekološki kmet 10 krav (Dariž, 2006).
Na delu občine Pivka, ki spada na naše obravnavano območje, je le en ekološki sadjar na
Bujah s sušilnico sadja.
Iz podatkov vidimo, da je ekološko kmetijstvo na našem obravnavanem območju skromno
razvito.
6.5. Problemi trženja kmetijskih pridelkov na obravnavanem območju Brkinov
6.5.1. Stanje povpraševanja in ponudbe ekoloških pridelkov v širši okolici preučevanega
območja
Razvoj ekološkega kmetijstva je tesno povezan s stanjem tržišča in prodajo kmetijskih
pridelkov. Ekološko kmetijstvo je smiselno, če imajo kmetje zagotovljen odkup pridelane
hrane. Kmetijske pridelke je težko vzdrževati sveže, če jih kemično ne preparirajo. Zato je
pomembno, da je tržišče veliko in je povpraševanje po pridelkih tolikšno, da se splača
kmetovati in s tem tudi prodajati.
V preteklosti je bilo širše območje Brkinov s prodajo kmetijskih pridelkov navezano na svojo
širšo okolico, predvsem na večja mesta, kot sta Trst in Reka, deloma Ljubljana, kasneje pa
tudi Koper in Kastav. Nekatere posebne pridelke (sveže in suho sadje ter slivovec) so
prodajali tudi v Materijo, Lipico in Tržič, nekateri pridelki in izdelki so prišli celo na Dunaj
(Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
Po drugi svetovni vojni je kmetijstvo nazadovalo zaradi neustrezne kmetijske politike ter tako
izgubilo svoj ugled. Po osamosvojitveni vojni je dodaten udarec pomenila izguba
kvarnerskega tržišča in pretrganje gospodarskih stikov s sosednjo državo Hrvaško ter popolna
izguba reškega tržišča. Poleg tega so se pokazali še drugi problemi, kot so neorganiziranost
kmetov, razdrobljenost kmetij in neustrezna starostna struktura kmetovalcev (Kmetijska
tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
Ekološki kmetje v občini Ilirska Bistrica imajo velik problem s prodajo kmetijskih pridelkov.
Mnogi kmetije, ki pridelujejo hrano na ekološki način, te pridelke prodajajo kot
konvencionalne, ker ni nikakršnega povpraševanja po ekološko pridelani hrani. Nekaj več
sreče imajo kmetje, ki gojijo govedo za zakol, ker le ti potem lažje prodajo meso že poznanim
in stalnim kupcem (Žejn, 2006).
Stanje ni nič boljše za ekološke kmete v preostalih treh občinah. V pivški občini je na
območju Brkinov en sam ekološki sadjar, ki sadje tudi suši. Prodajo ima organizirano na
domu. V občini Hrpelje-Kozina so trije ekološki kmetje. Eden na Artvižah, drugi v Gradiščici,
tretji pa na Tatrah. Ekološki kmet na Tatrah se ukvarja z govedorejo ter proizvodnjo sira, ki
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ga prodaja na domu. To potrjujejo tudi podatki izvedene ankete; vprašani kmetje so se
pritožili, da je prodaja negotova in da ne pokrije njihovih stroškov pridelave in da se jim
kmetovanje ne splača, še posebej pa ne ekološki način kmetovanja, kjer je ročnega, težkega
dela veliko, delavcev pa vse manj in bi jih marsikdo moral najeti za delo. Tako lahko potrdim
postavljeno hipotezo, da so tako tržne kot motivacijske možnosti za razvoj ekološkega
kmetijstva neugodne.
Probleme prodaje ekološko pridelane hrane posamezni kmetje različno rešujejo. Nekateri
vozijo svoje pridelke na ekološko tržnico v Ljubljano ali Koper, drugi prodajajo svoje
pridelke kot konvencionalne pridelke, mnogi pa se za tak način kmetovanja sploh ne odločajo.
Občina Ilirska Bistrica organizira kmetijske tržnice v pomoč pri prodaji in osveščanju
prebivalstva o kakovosti hrane. Prvo kmetijsko tržnico so organizirali leta 2002, ko so
predstavili dosežke njihovih kmetij in tako približali trg neposrednim kupcem in kmetijskim
proizvajalcem. Osnovni namen prireditve je ponovna vzpostavitev nekdanje tradicionalne
tržne poti s Hrvaško, v smislu maloobmejnega sodelovanja, drugi cilj je približati trg
kmetijskemu proizvajalcu, tretji pa prodati čimveč kmetijskih pridelkov in izdelkov domačim
potrošnikom in omogočiti nakup doma pridelane zdrave in neoporečne hrane. Glavne zasluge
za organizacijo te prireditve imajo Kmetijsko svetovalna služba, Kmetijska zadruga ter
Razvojni center Ilirska Bistrica. Sredstva za prireditev so zagotovili: Občina Ilirska Bistrica,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Kmetijska društva
(Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
Deloma si kmetje med seboj pomagajo v novoustanovljenih kmetijskih društvih.
- Društvo brkinskih sadjarjev: ustanovljeno leta 1991, cilj: povezovanje sadjarjev iz Brkinov.
Leta 2002 je v društvu sodelovalo 100 sadjarjev, ki obdelujejo približno 140 hektarjev
sadovnjakov z jablanami, hruškami, češpljami, češnjami in drugim sadnim drevjem. Društvo
skrbi za izobraževanje, prenos in izmenjavo izkušenj, znanja in informacij med sadjarji z
organizacijo strokovnih predavanj, prikazov, tečajev, ekskurzijami doma in v tujini. Društvo
brkinskih sadjarjev je edina tovrstna organizacija, ki povezuje sadjarje štirih občin in zadrug
in si prizadeva za enoten nastop na tržišču pod enotno blagovno znamko. Po posameznih
vaseh je udeležba v društvu različna: Vremski Britof - 17 sadjarjev, Ilirska Bistrica - 23
sadjarjev, Materija - 7 sadjarjev, Obrov - 10 sadjarjev, Prem - 8 sadjarjev, Podgrad - 2 sadjarja
(Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
Njihov najpomembnejši projekt je postavitev Brkinske sadne ceste, v katerem aktivno
sodeluje 68 kmetij iz ilirskobistriške, divaške, hrpeljsko-kozinske ter pivške občine (Šajn,
2006).
- Društvo vrtnarjev Ilirska Bistrica: ustanovljeno leta 2001, cilj: zadovoljevanje skupnih
interesov kvalitetnejše pridelave zelenjave in boljše organiziranosti pri pridelavi in prodaji.
Pridelovanje vrtnin in poljščin je razširjeno predvsem kot dopolnilo osnovne živinorejske
dejavnosti. Za to območje je bila od nekdaj značilna predvsem pridelava krompirja.
Tradicionalna vrtnina na tem območju je kislo zelje, ki so ga prvotno pridelovali za svežo
prodajo, v zadnjih desetletjih pa se usmerjajo v kisanje zelja doma. Poleg zelja se veliko
pridela še solatnic, čebule, radiča in špargljev. Društvo šteje 20 članov in skrbi za
izobraževanje, organizira predavanja, strokovne ekskurzije, demonstracijske poizkuse in
oglede različnih prireditev in razstav. Člani društva se vključujejo v Združenje za integrirano
pridelavo zelenjave Slovenije. V društvu je 22 članov iz Ilirske Bistrice, 10 članov iz Prema,
po en član iz Podgrada in Jelšan.
- Društvo rejcev drobnice: ovčjereja je že od nekdaj značilna za to območje. Po nekaterih
podatkih naj bi se v 18. in 19. stoletju na tem območju paslo več kot 20.000 glav drobnice.
Reja pa skozi različna obdobja doživlja vzpone in padce. Leta 1995 so posamezni rejci stopili
skupaj in ustanovili društvo, ki je bilo eno prvih v Sloveniji. Sledili so organizaciji trga in
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različnim ukrepom države. Tako se je v naslednjih letih reja drobnice razcvetela. Stalež
drobnice je narasel na več kot 2400 živali. Najbolj se je reja razširila na obrobnih kmetijskih
območjih Brkinov. Reja drobnice uspešno izkorišča obsežne travnate površine, kraške pašnike
in senožeti, preprečuje zaraščanje pokrajine in izboljšuje ekonomske rezultate živinorejski
panogi. Rejci drobnice, ki povečujejo svoje črede, se srečujejo s težavo - ureditvami novih
pašnikov. Kmetije so majhne in parcelno razdrobljene, trg s kmetijskimi zemljišči slabo
razvit, še težje pa je dobiti zemljo v dolgoročen najem. Kljub težavam je v društvu včlanjenih
50 članov. V zadnjem času se člani društva ubadajo s problemom trga in prodaje ter uporabo
klavnic. V Ilirski Bistrici je 37 članov, na Premu 5 članov, v Podgradu 1 član in v Jelšanah 3
člani.
- Čebelarsko društvo Anton Žnideršič: ustanovljeno leta 1907 kot podružnica osrednjega
Čebelarskega društva v Ljubljani, na pobudo velečebelarja Antona Žnideršiča. Do prve
svetovne vojne je bila Ilirska Bistrica pomembno čebelarsko središče z rednimi čebelarskimi
shodi. Obdobje med vojnama je prineslo začasno stagnacijo čebelarstva, po vojni leta 1947 pa
so delo uspešno nadaljevali. V društvu je vključenih 96 članov oziroma 98 % vseh čebelarjev
iz občine Ilirska Bistrica. V društvu skrbijo za izobraževanje članov, zdravstveno varstvo
čebel ter za družabno življenje članov društva. Na območju Brkinov je v društvo vključenih 6
članov iz vasi Prem, 55 članov iz Ilirske Bistrice, 3 člani iz Obrova in 10 članov iz Podgrada.
- Društvo živinorejcev občine Ilirska Bistrica: ustanovljeno zaradi združevanja govedorejcev,
ki so po stečaju kmetijske zadruge ostali neorganizirani. Leta 2002 je bilo v društvu 30
članov, ki skupno nastopajo na strokovnih, upravnih in drugih organizacijskih društvih doma
in v tujini. Namen je povezovanje in zastopanje rejcev govedi. Rejci preko društva sodelujejo
pri selekcijskem delu, nabavi in izmenjavi plemenskih živali, udeležujejo se strokovnih
predavanj, seminarjev in ekskurzij, sodelujejo na sejmih in razstavah plemenskih živali in
izdelkov.
- Društvo rejcev hladnokrvnih konj Furman: ustanovljeno leta 1999 in deluje na območju
občine Ilirska Bistrica in Pivka. Nekoč so bili konji nepogrešljivi pri delu na kmetiji. V 19.
stoletju so imeli konje večinoma vsi kmetje v vaseh, ki ležijo neposredno ob prometnih
cestah. Uporabljali so jih za prevoz in tovorjenje vina, lesa in v druge namene. Danes rejci
redijo konje za prirejo mesa ali za športnorekreacijske dejavnosti. Namen društva je
združevanje rejcev konj, izobraževanje, promocija dejavnosti, izmenjava izkušenj posameznih
rejcev, organizacija prodajnih razstav živali, pomoč pri prodaji živali in drugo (Kmetijska
tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
V občini Divača in Hrpelje-Kozina kmetijskih društev nimajo. Deloma sodelujejo v Društvu
brkinskih sadjarjev, ker gre za projekt vseh občin za skupno območje Brkinov (Občina
Divača, 2006; Občina Hrpelje-Kozina, 2006).
6.5.2. Primerne kulturne rastline zanimive za tržišče
Osnovno vodilo ekološkega kmetijstva je upoštevanje načel skrbi za naravno rodovitnost
prsti, prepovedana je uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil in sintetičnih sredstev za varstvo
rastlin. Pomembna je pravilna izbira odpornejših in terenu prilagojenih vrst, vključevanje
metuljnic v kolobar, vzdrževanje ravnovesja med predatorji in plenom. Ker so tako rastline
manj zavarovane in bolj podvržene naravnim spremembam, je zanje zelo pomembna pravilna
izbira rastišča - klimatske značilnosti, lega površja ter kvaliteta prsti (Fister, 2005).
Posamezna območja Brkinov imajo zelo ugodne naravne možnosti za rast posameznih
kulturnih rastlin in zato je pomembno, da se to čimbolj upošteva. Znanje o tem, katere rastline
najbolje uspevajo na določenem območju, lahko črpamo iz izkušnj prednikov, ki so skozi
stoletja ugotavljali, katere rastline najbolje uspevajo, lahko pa si pomagamo z novejšimi
tehnologijami in sami poskušamo najti primerne rastline, ki jim določeni pogoji prijajo.
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Na podlagi dolgoletnih izkušenj z gojenjem kuturnih rastlin je ugotoljeno, da so najuspešnejše
kulture krompir, koruza ter oves. Območje Brkinov ima zelo ugodne pogoje za vse tri kulture
in tudi v preteklosti so te kulture zajemale večino njivskih površin. Pogoji za žitarice- pšenico,
rž in ječmen - so nekoliko manj ugodni v primerjavi s pogoji in uspevanjem koruze. Največ
koruze so sadili v Jasenu, Vrbovem, Vrbici in Jablanici, kjer so zelo ugodni pogoji zaradi
zmerno vlažne zemlje.
Pomembno mesto je imelo tudi zelje. V manjših količinah so pridelovali še repo, korenje,
kolerabo, bob, beli grah ter različne vrste fižola.
Posledično se tudi danes splača gojiti predvsem krompir, koruzo, ki pa ni tako zanimiva za
tržišče, sledita zelje in repa, ki se kisla prodajata predvsem v zimskem času, ostala zelenjava
pa v poletnem obdobju, zato bi bila mešana proizvodnja zelenjave dovolj za celoletni zaslužek
za ekološke kmetije, ki bi se ukvarjale z zelenjadarstvom. V zadnjem obdobju je za trg
zanimiva pridelava česna.
Znano je, da je v Brkinih že od nekdaj posajenega veliko sadnega drevja. Znane so bile
številne sorte jabolk, češpelj in češenj, ki so dozorele kasneje kot v drugih krajih po Sloveniji
in so s tem oskrbovale tržišča nekoliko pozneje. Tudi danes bi bilo primerno uvajati ekološke
nasade starih sort jablan: krivopecelj, kosmačka, zlati delises, goriška sevka, mršančka,
češpelj in češenj: hrustavke, belice, črnice. Sadje je za tržišče vedno zanimivo in če ga
ponudiš še v kakšni alternativni obliki (suho sadje, žganjekuha, obiranje sadja, kis, sokovi,
marmelade in drugo), popestriš ponudbo (Kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
Za rejo živali v okviru ekološkega kmetijstva veljajo posebni pogoji: stalež živine mora biti
prilagojen pridelavi krme, obremenitev pašnikov in travnikov ne sme presegati 2 GVŽ/ha,
izpust mora zajeti najmanj 180 dni v letu, določeni so minimalni standardi o hlevskih
površinah, prepovedana je uporaba kostne moke, hormonov in antibiotikov (Fister, 2005).
Po podatkih kmetijsko pospeševalnih služb v okviru ekološkega kmetijstva se nekoliko več
kmetov odloča za rejo živali kot za poljedeljstvo, ker je bistveno manj dela. Tako je
najuspešnejša ovčjereja, ki je tudi v preteklosti predstavljala pomemben segment kmetijstva
Brkinov. Ugodni pogoji so tudi za govedorejo ter konjerejo, ker je pašnih in travnih površin v
izobilju.
Več kot polovica anketirancev (60 %) meni, da so Brkini primerni za razvoj ekološkega
kmetijstva. Med kulturami, ki bi bile primerne za Brkine ter hkrati zanimive za tržišče,
vprašani navajajo na prvem mestu krompir, sledi zelje, nato pa govedoreja, ovčjereja,
konjereja ter tudi gozdarstvo.
6.6. Tržne perspektive za ekološke pridelke na območju Brkinov
Kmetijstvo na območju Brkinov se srečuje z velikimi težavami. Pesti jih slaba organiziranost
in nepovezanost kmetov, neugodna starostna struktura lastnikov zemljišč ter boleča izguba
tržišča - najprej Trsta, kasneje pa še reškega območja in Kvarnerja.
Kmetje nimajo zagotovljenega odkupa in prodaje pridelkov, kmetijska zemljišča se vztrajno
zaraščajo, premalo se vlaga v razvoj kmetijstva in primanjkuje strokovnega znanja (Kmetijska
tržnica v Ilirski Bistrici, 2002).
Kljub marginalni legi Brkinov in vseh težavah bi se morali kmetje jasneje izpostaviti ter
skupno iskati rešitve za prihodnost.
Tržišče za kmetijske pridelke je v neposredni okolici Brkinov premajhno, da bi se splačalo
ekološko kmetovati večjemu številu kmetov. Rešitev bi bila v velikih reklamah in promociji
brkinskega kmetijstva po Sloveniji ter tudi v sosednji Italiji in na Hrvaškem. Tako bi lahko
kupci sami prišli po ekološke pridelke in se seznanili z načinom dela. Za obstoj Brkinov in
zemljišč, ki so še obdelana, bi bilo nujno uvajati ekološki način dela. Vse štiri občine bi se
morale povezati in oblikovati program, ki bi promoviral Brkine kot ekoregijo.
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Skoraj polovica ekoloških kmetov prodaja svoje pridelke na ekotržnicah, zato lahko
sklepamo, da je ta pot tudi za prihodnost smiselna. Za območje Brkinov bi bilo iz tega vidika
smiselno v prihodnosti uvesti vsaj občasno ekotržnico v Ilirski Bistrici, Postojni ter Pivki.
Mogoče bi bilo za tako tržnico izkoristiti že obstoječe semanje dneve v teh krajih. Tako bi
lahko lokalni kmetje prodajali svoja doma pridelana živila, organizirano bi bilo tržišče in
mogoče bi tako kakšnega konvencionalnega kmeta prepričali, da se ekološka pridelava splača,
ker je prodaja zagotovljena. Res pa je, da moramo upoštevati skromno kupno moč tega
območja, ki verjetno ne bi mogla zadovoljiti več kot 10 kmetij, oziroma z upoštevanjem
kupcev iz sosednjih držav, bi se stanje lahko počasi spreminjalo na bolje. Primanjkljaj je čutiti
pri prodaji kmetijskih pridelkov zaradi propada kmetijskih zadrug, ki so v preteklosti
odkupovale pridelke. V anketi je bila ugotovljena določena pripravljenost kmetov za
kmetovanje, oviro pa vidijo v transportu in neorganizirani prodaji. To je še posebej opazno pri
kmetih, ki imajo kmetijsko dejavnost kot dopolnilo k zaposlitvi. Transport in prodaja
zahtevata prevozna in denarna sredstva ter znanja (računovodstvo, komerciala), kar
kmetovalcem pogosto manjka.
Manjše možnosti so pri prodaji ekoloških živil večjim trgovskim verigam. Tu je pomembna
samoiniciativa ekoloških kmetov, ki pa so za tak način prodaje premajhni. Kmetije težko
zagotovijo stalnost in količino pridelkov. Tudi organiziranih večjih tržnih organizacij
ekoloških kmetov ni, ki bi jim pomagale priti v stik s povpraševalci (Zveza združenj
ekoloških kmetov Slovenije, 2006).
Ena od novih možnosti razvoja podeželja in njegovega trženja je uveljavljanje dopolnilnih
dejavnosti ter turizma na podeželju. Tudi turizem in gostinstvo kažeta na precejšen potencial
za trženje ekološko pridelane hrane (Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2006i).
Na območju Brkinov je nekaj znanih gostilniških obratov, ki bi se s časom lahko preusmerili
tudi v ponudbo hrane pridelane samo na ekološki način. Možnost bi se lahko pojavila tudi v
zdraviliščih na slovenski obali, Istri ter Kvarnerju (Zveza združenj ekoloških kmetov
Slovenije, 2006).
7. NARAVNO DEMOGRAFSKI POTENCIAL ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE V
BRKINIH
Za ugotavljanje pripravljenosti in motivacije za ekološko kmetijstvo v Brkinih pa sem izbrala
metodo anketiranja kmetov. Anketni vprašalnik je zajemal 25 vprašanj izbirnega in odprtega
tipa. Vzorec je zajel 70 anketirancev po različnih pokrajinskoekoloških enotah. Število
anketirancev v posamezni pokrajinski enoti sem določila kot delež vseh kmetov v tej enoti. V
vzorcu sem zajela vsa območja, vasi pa poljubno izbrala. Tudi izbor anketirancev je poljuben,
kar zagotavlja reprezentativnost vzorca.
Anketiranje je potekalo konec aprila in v začetku maja v vseh petih pokrajinskoekoloških
enotah: slepe doline, dolina reke Reke s pritoki, apnenčasti del Brkinov, slemena ter pobočja
Brkinov.
V pokrajinskoekološki enoti slemena je v vaseh, ki spadajo v to enoto približno 176 kmetov.
Odločila sem se, da bom v tej enoti izvedla 20 anket. V pokrajinskoekološki enoti pobočja je
skupno število kmetov 151, tu sem naredila 19 anket. Na apnenčastem delu preučevanega
območja Brkinov sem glede na število kmetov (101) izvedla 15 anket. V enoti dolina reke
Reke s pritoki je 86 kmetov in narejenih 12 anket. V zadnji pokrajinskoekološki enoti slepe
doline je skupaj 18 kmetov in narejene 4 ankete.
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Karta 9: Naselja, v katerih sem izvedla anketo

Vir: Turistična avtokarta slovenije, 1994
Z anketo sem želela pridobiti vpogled v stanje kmetijstva na obravnavanem območju,
pripravljenost kmetov, ki danes kmetujejo, za preusmeritev v ekološko kmetijstvo; vpogled v
glavne težave, s katerimi se srečujejo in onemogočajo razvoj kmetijstva, kako ljudje dojemajo
kmetijske pospeševalne službe, koliko kmetov subvencionira Ministrstvo za kmetijstvo,
prehrano in gozdarstvo (Priloga 1: Anketini vprašalnik).
7.1. Stališča kmetijskih pospeševalcev o možnostih uvajanja ekološkega kmetijstva na
območju Brkinov
Na kmetijsko pospeševalnih službah v Ilirski Bistrici, Kozini in Pivki sem se s pospeševalci
pogovarjala o kmetijstvu in možnostih uvajanja ekološkega kmetijstva na območju Brkinov
(Dariž, 2006; Žejn, 2006; Zadel, 2006).
Kot glavne ovire pri uvajanju ekološkega kmetijstva navajajo zahtevne postopke pridobivanja
dovoljenj za ekološko kmetijstvo, problematično starostno strukturo gospodarjev kmetij, ki se
težko odločajo za novosti, ter njihovo skromno izobrazbo, ki jim otežkoča razumevanje
obstoječih predpisov.
Kot največjo vzpodbudo za širjenje ekološkega kmetijstva navajajo denarne subvencije za
ekološko kmetijstvo, ki jih financira Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo.
Kmetje se odločajo za vlaganje prošenj za nadomestila in v njih vidijo močno vzpodbudo.
Mnoge kmete potegne v spremembe misel na dobiček in možnost subvencij, ki so za ekološko
kmetijstvo bistveno večje kot subvencije za konvencionalen način kmetovanja.
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Kmetijsko pospeševalne službe letno organizirajo tečaje za kmete, ki jih zanima tovrstna
oblika kmetovanja. Na srečanjih seznanjajo slušatelje z zahtevami, načini pridobitve
certifikatov, možnostmi subvencij in druge pomoči.
Nekaj mlajših kmetov se odloča za tak način kmetovanja, velikokrat kot obliko dopolnilne
dejavnosti. Odločitev, da bodo kmetovali samo na ekološki način, je malo, raje se za tak način
kmetovanja odločijo na manjšem delu posesti.
Kmetijstvo na obravnavanem območju Brkinov je že v osnovi zelo skromno. Velika večina
kmetij je ostarelih in mešanih, veliko je tudi kmetij, kjer se s kmetijstvom ukvarjajo kot z
dopolnilno dejavnostjo. Obdelujejo le skromne površine in imajo le nekaj glav živine. Na prvi
pogled se zdi, da kmetujejo skoraj na ekološki način, ker so kmetije samooskrbne in
ekstenzivne. Ti mali dopolnilni popoldanski kmetje ne vidijo možnosti za povečevanje
svojega obsega dela na kmetiji. Eden od vzrokov za tako nezainteresiranost je tudi težava s
tržiščem in slabe prometne povezave v katerokoli smer. Če kmetuješ za prodajo, moraš imeti
organiziran trg, ki bo pridelke odkupil, drugače se investicija ne splača. Trg za ekološke
pridelke pa je še toliko bolj omejen in skromen, ker je potrošnja teh pridelkov omejena na
ljudi, ki si te dražje pridelke lahko privoščijo. Nekoč je bil velik porabnik kmetijskih
pridelkov trg v sosednji Hrvaški, ki pa smo ga z osamosvojitvijo izgubili. Današnji že delujoči
ekološki kmetje prodajajo kmetijske pridelke in izdelke na trgu deloma v Ljubljani, ki je za te
kraje zelo oddaljena, ali pa v Kopru. Tako se počutijo kmetje omejeni in ne vidijo smisla v
spreminjanju ali povečevanju svoje kmetijske pridelave.
Velika večina kmetov se odloča, da bo vstopila k ekološkemu načinu kmetovanja samo z eno
dejavnostjo. Tako se jih večina odloča za ovčjerejo. Živina je veliko časa zunaj, paša mora
biti negnojena, krma za zimski čas pridelana na domačih travnikih, ki jih tudi ne gnojijo. Tako
je veliko kmetov ugotovilo, da je to najbolj rentabilna oblika. Poljedeljstvo na ekološki način
je veliko bolj zahtevno, z veliko ročnega dela, zato se zanj ne odločajo.
7.2. Odnos kmetov do problematike ekološkega kmetijstva po pokrajinskoekoloških enotah
SLEPE DOLINE
Na podlagi podatkov Kmetijsko pospeševalne službe Sežana, enota Kozina, sem ugotovila, da
je na območju slepih dolin 18 kmetov. Zato sem se odločila, da bom tu naredila le 4 ankete.
Ankete sem opravila v vasi Velike Loče, ker je edina slepa dolina, v kateri še kmetujejo.
Ugotovila sem, da je v vasi 14 »živih hiš«. 5 kmetij se še vedno deloma ukvarja s
kmetijstvom. Najmočnejša je kmetija, ki ima razvit turizem in konjerejo na kmetiji. 75 %
vprašanih ima kmetijo kot dopolnilno dejavnost, širitve v prihodnje ne predvidevajo. Ker se
starajo, mladi pa imajo zaposlitve drugje, razmišljajo o krčenju kmetovanja. Vsi so zadovoljni
s sodelovanjem s kmetijsko svetovalno službo.
Kmetijstvo se je tu ohranilo zaradi izrazito dobrih naravnih pogojev. Na dnu slepe doline je
ravnina, ki jo večinoma kosijo, vmes se lahko vidi še par obdelanih njiv.
O ekološkem kmetijstvu so vprašani že nekaj malega slišali, podrobnejših informacij o
določilih in certifikatih pa ne poznajo. Nihče od vprašanih nima namena v prihodnosti
ekološko kmetovati, ker so stari in kmetijstvo počasi opuščajo, eden od vzrokov je tudi, da je
s tem načinom kmetovanja veliko ročnega dela, ki ga zaradi pomanjkanja delovne sile nima
kdo opravljati.
V celoti ocenjujejo, da so Brkini primerni za ekološki način kmetovanja in da bi najbolj
uspevalo sadje in krompir. Največja ovira za širitev kakršne koli oblike kmetijstva, tako
ekološke kot konvencionalne, vidijo vprašani v pomanjkanju delovne sile, ker ni ljudi, prav
tako ni organizirane prodaje pridelkov, parcele ene kmetije pa so zelo raztresene in majhne.
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Posebej je bil izpostavljen lokalni problem - v slepi dolini se pojavlja slana še zelo pozno,
včasih tudi še v maju, kar povzroči uničenje mlade koruze in je zato ne sadijo več. Izpostavili
so tudi, da so dolino v preteklosti meliorirali, ker je bilo dno zamočvirjeno in izkoristek dna
doline slabši, pa še občasne poplave so se pojavljale. Danes teh težav nimajo več.
Največjo korist z vstopom v EU je dobilo slovensko kmetijstvo po mnejnju vprašanih z
subvencijami, drugih pozitivnih sprememb niso zaznali. Vprašani trdijo, da je njihova občina
Hrpelje-Kozina šibka in v stiski, da nimajo sredstev, ki bi jih namenjali kmetijstvu. Kmetje
vidijo nujnost v podpiranju majhnih kmetov, ker se bo samo na tak način podeželje ohranilo.
Opazen je bil dvom v prihod tujcev, ki bi pokupili hiše po Brkinih, ker tako ne bo zaustavljen
proces zaraščanja.
KRAŠKI DEL OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Na kraškem delu obravnavanega območja sem opravila med kmeti 15 anketiranj.
Vsi anketirani gospodarji kmetij so starejši od 54 let.
Grafikon 15: Izobrazbena struktura anketiranih kmetov na kraškem delu obravnavanega
območja
Izobrazbena struktura anketiranih kmetov

27%
osnovna šola
srednja šola
73%

Večina vprašanih kmetov ima osnovnošolsko izobrazbo, ostali pa končano srednjo šolo.
Nihče med anketiranimi se ne preživlja samo s kmetijstvom, vsi so zaposleni ali upokojeni.
Nekoč je bila slika malo drugačna, vsaj en družinski odrasli član se je preživljal samo s
kmetijstvom, danes so ti že upokojeni, v naši anketi je bilo takih primerov (27 %).
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Grafikon 16: Struktura kmetij
Struktura kmetij

13%
ostarele kmetije
kmetijstvo kot
dopolnilna dejavnost
87%

Prevladujejo ostarele kmetije, nekaj je tudi kmetij kot dopolnilne dejavnosti. Večina kmetij
ima otroke, ki pa so večinoma zaposleni drugje in tako ne nameravajo kmetovati na kmetiji
svojih staršev. Kmetije nimajo naslednika za nadaljevanje dela na kmetiji. Nekaj mladih bo
obdelovalo vrtove in kakšno njivo za lastne potrebe. Kar vsi vprašani obdelujejo zemljo v
velikostnem razredu do 2 hektara. Večinoma gre za obdelane vrtove in njivo krompirja in
mogoče pšenice ali pese za prašiče, ki jih kupijo v jesenskem času. Nihče od vprašanih ne
prideluje kmetijskih pridelkov za prodajo na trgu. Štiri kmetije imajo še vedno nekaj kokoši
za domača jajca, dva kmeta kupita v jeseni nekaj prašičev, da jih redijo do zakola in meso
porabijo v družinskem krogu, ena kmetija ima čredo ovac, dve kmetiji pa še nekaj krav.
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah na kraškem svetu so skromno razvite. Večina vprašanih se
ne ukvarja z ničemer, ničesar tudi ne načrtujejo. Na eni kmetiji kuhajo brinjevec, na drugi
kmetiji bodo nekoliko povečali čredo ovac. Meso prodajo že vnaprej dogovorjenim kupcem.
Grafikon 17: Prihodnji načrti aktivnih kmetov
Prihodnji načrti aktivnih kmetov

ne nameravajo niti širiti
niti opustiti kmetijske
dejavnosti

33%

67%

nameravajo opustiti
kmetijsko dejavnost

33 % kmetij namerava v prihodnje opustiti še tisto kmetijsko obdelavo zemlje, ki jo opravljajo
sedaj, vsi ostali (67 %) pa zaenkrat nimajo načrtov o širitvi kmetijske dejavnosti. Med vzroki
za opustitev in stagnacijo kmetijske pridelave navajajo: ni časa za kmetijstvo; zahteva veliko
dela; nasledniki nočejo prevzeti dela, ker ni zagotovljen dohodek; od kmetije se ne da živeti;
veliko škodo pridelku naredi divjad, ki je je vedno več, ker je pokrajina vse bolj zarasla; ni
ljudi, ki bi kmetovali - mladi se odseljujejo; lastniki so stari in bolni; nimajo potreb po
kmetijstvu.

89

20 % kmetij prosi za subvencije, vsi ostali (80 %) ne obdelujejo dovolj, da bi bilo smiselno
dajati vlogo za subvencije. Tisti, ki subvencije dobivajo, so še kar zadovoljni z delom
kmetijsko pospeševalnih služb. V kmetijsko zadrugo ni včlanjen nihče.
Grafikon 18: Pripravljenost anketiranih kmetov za uvajanje ekološkega kmetovanja
Pripravljenost kmetov za uvajanje ekološkega
kmetijstva

7%
ne razmišljajo o
ekološkem kmetijstvu
razmišljajo o ekološkem
kmetijstvu
93%

O ekološkem načinu kmetovanja razmišlja le ena kmetija, vsi ostali pa ne bi pod nobenim
pogojem ekološko kmetovali. Nekaj ljudi je prepričanih, da na ekološki način že sedaj
pridelujejo hrano za svoje potrebe, ker uporabljajo le hlevski gnoj, pridelkov pa ne škropijo.
Nekateri pravijo, da so prestari, da bi se sedaj lotili nekih novih pravil pri kmetijskem delu, pa
tudi zato ker je tak način zahteven, z veliko ročnega dela, pridelki pa so manjši, kot pri
konvencionalnem načinu kmetovanja. Kmetija, ki jo zanima ekološko kmetovanje, bi rada
postavila ekološki sadovnjak.
Tržišče za ekološke pridelke vprašani vidijo v povpraševanju na domu in na tržnici v Kopru,
kjer je večja kupna moč. Pričakujejo odprtje trga v Trstu, vendar šele po dveh letih, ko se naj
bi spremenili postopki pri prenosu hrane čez mejo.
Grafikon 19: Poznavanje zahtev ekološkega kmetijstva
Poznavanje zahtev ekološkega kmetijstva

40%

60%

seznanjeni z zahtevami
ne poznajo zahtev

Manj kot polovica vprašanih je delno seznanjenih z zahtevami ekološkega kmetovanja, pa še
to so izvedeli po televiziji, ostalih 60 % ne poznajo ekološke pridelave. O pridobitvi
ekološkega certifikata je informiran le en kmet, ki želi postavili ekološki sadovnjak. Kot
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največjo oviro pri uvajanju ekološkega kmetijstva vprašani navajajo: ekološki pridelki so na
videz revnejši in marsikdo kupuje hrano »po izgledu«; starost gospodarjev kmetij in
pomanjkanje mlade delovne zagonske sile; ni interesa; ne bo pridelka brez škropljenja;
majhnost kmetij in njihova velika površinska razkropljenost; slaba kvaliteta zemlje in malo
zemlje primerne za obdelovanje; različni škodljivci; zemlja brez gnojenja ne rodi; škoda, ki jo
naredi divjad; ker so kmetije premajhne ni dovolj velikega rednega dohodka; ekološko
kmetijstvo je zapleteno, postopki za ureditev statusa trajajo zelo dolgo in na tej poti prej
»omagaš« z vsemi temi papirji.
Grafikon 20: Primernost Brkinov za uvajanje ekološkega kmetijstva po mnenju anketiranih
kmetov
Primernost Brkinov za ekološko kmetijstvo

15%
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25%

60%

neopredeljeni

Večina vprašanih (60 %) je mnenja, da so Brkini primerni za razvoj ekološkega kmetijstva, 25
% se jih s to trditvijo ne strinja, 15 % pa o tem nima mnanja. Najprimernejša kultura po
mnenju vprašanih za območje v našem delu je krompir, sadjarstvo, govedoreja, ovčjereja,
predelava (brinjevec).
O vstopu Slovenije v Evropsko Unijo in spremembah za kmetijstvo, ki so se ob tem zgodile
vprašani zaznavajo pozitivne spremembe (7 %), ne vem - 40 %, ni čutiti sprememb - 13 %, na
slabše 40 %. Vprašani dodajajo, da je z živinorejo na tem območju konec, ker so v EU ostri
predpisi glede reje živali; MIP in Kras uvažajo meso iz drugih držav - Poljske in Belgije,
konkurenca je prevelika za brkinskega kmeta, uvoženo meso je cenejše in tako ni domače
prodaje, zato se tudi nič ne splača; vedno manj površin je pokošenih, ker seno ostaja in se ga
zelo težko proda tako se pokrajina zarašča.
Kmetje so glede prihodnosti precej črnogledi: pokrajina se bo zarasla, dokler bodo službe, se
zemlje ne bo obdelovalo, ker se tudi nič ne proda in se tako nič ne splača.
Zanimiv je pojav vračanja nekoč odseljenih sedaj upokojenih prebivalcev nazaj v domačo vas
- leta 1988 sta se vrnili dve družini iz Pirana na domačije njihovih staršev.
Omenili so, da je krompir, sadje, seno in meso živine, iz kraškega terena obravnavanega
območja po okusu zelo drugačno od pridelkov iz brkinskega dela območja. Ta hrana iz krasa
je boljše kvalitete, ker je bolj gosta.
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DOLINA REKE REKE S PRITOKI
V dolini reke Reke sem zajela v vzorec 12 anketirancev.
Grafikon 21: Starostna struktura anketiranih kmetov
Starostna struktura anketiranih kmetov
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Razvidno je, da sem uspela pridobiti pestro starostno strukturo, ki omogoča boljši vpogled v
dejansko stanje kmetijstva v Brkinih ter možnosti razvoja ekološkega kmetijstva v prihodnje.
Večina vprašanih ima končano osnovnošolsko izobrazbo (67 %), ostalih - 33 % pa
srednješolsko. Večina vprašanih je zaposlenih v drugih dejavnostih, le 25 % se jih preživlja s
kmetijstvom. V eni družini se s kmetijstvom preživljata dve odrasli osebi, na dveh kmetijah
po en član, na ostalih kmetijah pa nihče ne živi samo od kmetijstva.
Grafikon 22: Struktura kmetij
Struktura kmetij
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Večinoma prevladujejo kmetije tipa ostarele, sledijo kmetije kot dopolnilne dejavnosti,
najmanj pa je mešanih kmetij. Večina vprašanih ima otroke kot naslednike, ki pa se v večini
(83 %) s kmetijstvom ne nameravajo ukvarjati. Zemljo bodo tudi v naslednjih letih obdelovali
le na dveh kmetijah.
Večina vprašanih kmetuje le v manjšem obsegu: vrt in nekaj njiv, na katerih gojijo zelenjavo
za lastne potrebe, največ je krompirja. Večinoma imajo doma še nekaj glav živine za lastno
porabo mesa in za najbližje sorodstvo, nekaj kmetij ima še konje ter prašiče za lastne potrebe,
en kmet pa se ukvarja tudi s sečnjo lesa za prodajo. Največ kmetij kosi svoje travne površine
in nato seno prodaja.
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Kot dopolnilne dejavnosti so našteli: sedlarski muzej, sadjarstvo in prašičjerejo.
Grafikon 23: Prihodnji načrti aktivnih kmetov
Prihodnji načrti aktivnik kmetov
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Večina vprašanih ne namerava širiti svoje kmetijske dejavnosti, skoraj polovica jih namerava
v prihodnje opustiti še tisto, kar obdelujejo sedaj. Vzroki za opuščanje so: majhne kmetije;
starost; zaposlenost v drugih panogah; s kmetijstvom se ne da preživeti; konkurenca iz
Evrope; izguba trga; ni smiselno kmetovati, ker ni dohodka; ni prihodnosti na kmetiji in zato
ni motivacije za nadaljevanje dela; majhnost kmetij; nima kdo kmetovati; ničesar ne prodaš;
cenejše sadje uvažajo iz drugih držav Evrope. Nekateri vprašani še razmišljajo, kaj naj storijo
s svojo kmetijsko dejavnosti v prihodnje in pravijo, da delo vzdržujejo, ker so tako navajeni.
Večina vprašanih (67 %) v tej pokrajinsko ekološki enoti sodeluje s kmetijsko svetovalno
službo in so v večini tudi zadovoljni z njihovim delom. Večinoma uveljavljajo subvencije za
košnjo travnih površin, nekaj jih dobi subvencije tudi za živinorejo. 33 % vprašanih pa ne
uveljavlja subvencij. Problem pri subvencijah je kasnitev plačil in veliki problemi pri
izpolnjevanju obrazcev.
Nekoč je marsikatera kmetija oddajala mleko in si s tem zagotovila reden prihodek, od
odcepitve dalje pa so zahteve preostre in tako mleka ne oddajajo več, kar predstavlja finančni
izpad.
Grafikon 24: Pripravljenost anketiranih kmetov za uvajanje ekološkega kmetovanja
Pripravljenost kmetov za uvajanje ekološkega
kmetijstva
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O ekološkem kmetijstvu razmišljajo le na eni kmetiji, vseh ostalih kmetov ekološko
kmetijstvo ne zanima. O tem ne razmišljajo, ker ni delovne sile, ker nimajo časa in so
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zaposleni še drugje, ker po pridelkih ni povpraševanja in ker nekateri že sedaj pridelujejo
hrano na tak način. Tržišče za ekološke pridelke vidijo med poznanimi ljudmi, znanci in kot
prodajo na domu, medtem ko drugi trdijo, da trga za ekološke pridelke ni. Z zahtevami
ekološkega kmetijstva je seznanjenih 25 % vprašanih, delno pozna zahteve 8 %, vsi ostali (67
%) pa zahtev ne pozna.
Grafikon 25: Poznavanje zahtev ekološkega kmetijstva
Poznavanje zahtev ekološkega kmetijstva
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Probleme pri uvajanju ekološkega kmetijstva vidijo v pomanjkanju delovne sile; odseljevanju
mladih v druge kraje in zapuščanje domačih krajev; brez škropljenja ni pridelkov, koloradski
hrošči uničijo pridelek, ročno obiranje hroščev pa je neučinkovito; starostna struktura je
neugodna za kmetijstvo, ki zahteva mlade močne roke; prodaja je problematična in če ni
zagotovljen odkup, se nikomur ne splača; semena so zelo draga; preveč pravil in veliko
papirja ter potrdil za urediti; divjad uničuje pridelke; veliko ročnega dela, ker pa ni delovne
sile, je to nemogoče zagotoviti; ni kupne moči za ekološke pridelke; kvalitete se ne upošteva,
gleda se le na izgled pridelka; ekološki pridelki so skromnejši.
Grafikon 26: Primernost Brkinov za uvajanje ekološkega kmetijstva po mnenju anketiranih
kmetov
Primernost Brkinov za ekološko kmetijstvo
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Polovica vprašanih meni, da so Brkini primerni za razvoj ekološkega kmetijstva, četrtina jih
trdi nasprotno, druga četrtina pa je neopredeljenih. Kot najbolj smiselno vidijo širjenje
sadovnjakov jabolk in sliv. Pri tem navajajo, da je največji problem, ker ni ljudi, ki bi bili
pripravljeni delati na kmetiji. Zapleteni so tudi postopki za pridobivanje sredstev iz evropskih
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skladov. V pomoč bi bile nekoč aktivne kmetijske zadruge, namesto tega pa se odvija napačna
kmetijska politika.
Grafikon 27: Vpliv vstopa Slovenije v EU na kmetijstvo v Brkinih
Vpliv EU na kmetijstvo v Brkinih
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Vstop Slovenije v EU je za kmetijstvo, po mnenju vprašanih, prinesel več pozitivnega kot
negativnega. Tretjina vprašanih trdi, da je vstop prinesel izboljšave, druga tretjina se ne more
opredeliti, kaj smo izgubili oziroma pridobili z vstopom, 8 % vprašanih pravi, da ni čutiti
sprememb, ostalih 26 % pa, da se je stanje za kmetijstvo poslabšalo. Za prihodnost najbolj
optimistični trdijo, da bo kmetijstvo obstajalo v manjšem obsegu, nekateri dvomijo, da bo EU
prinesla večje pozitivne spremembe, drugi pravijo, da so subvencije norčevanje iz kmetov,
boljše bi bilo, če bi organizirali tržišče. Upanje vidijo v ponovnem odprtju izgubljenega
tržišča na Hrvaškem. Pritožbe izražajo, ker je EU prinesla veliko papirjev in pravil, strogo
kontrolo, ki je prej ni bilo, konkurenca na trgu je prevelika za naše male kmete in tako lahko
pričakujemo le njihov propad.
Od občine kmetje v večini ne pričakujejo ničesar, ker so to samo uradniki, ki nimajo interesa
za kmete in tudi ničesar ne priskrbijo - »niti vage ni na sejmišču«.
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SLEMENA V BRKINIH
V pokrajinskoekološki enoti slemena Brkinov sem izvedla 20 anket med kmeti v različnih
vaseh: Barka, Harije, Pregarje; Ostrožno Brdo, Prelože, Misliče, Mrše, Suhorje, Vareje,
Vatovlje in Zajelšje.
Grafikon 28: Starostna struktura anketiranih kmetov
Starostna struktura anketiranih kmetov
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Uspelo mi je dobiti dva gospodarja kmetije, stara pod 50 let, pet gospodarjev starih do 60 let,
pet gospodarjev starih do 70 let, pet do 80 let in ostali trije gospodarji s starostjo nad 80 let.
Grafikon 29: Izobrazbena struktura anketiranih kmetov v pokrajinskoekološki enoti- slemena
Brkinov
Izobrazbena struktura anketiranih kmetov
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Večina vprašanih gospodarjev ima osnovnošolsko izobrazbo, četrtina vprašanih ima končano
srednješolsko izobrazbo, le en vprašan ima višjo izobrazbo.
Večina vprašanih se s kmetijstvom ne preživlja (80 %), ostalih 20 % vprašanih pa se. Na dveh
kmetijah se z dohodki iz kmetijstva preživljata po dva člana in v dveh kmetijah po en
družinski član, na ostalih kmetijah (80 %) se z dohodki iz kmetijstva ne preživlja nihče.
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Grafikon 30: Struktura kmetij
Struktura kmetij
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Glede na tip kmetije je največ ostarelih kmetij, sledijo mešane kmetije in kmetijstvo kot
dopolnilna dejavnost. V večini hiš imajo otroke kot svoje naslednike, ki pa v nadaljevanju
dela na kmetiji ne nameravajo vztrajati. Kmetij brez naslednika, ki bi bil pripravljen delati, je
70 %, ostalih 30 % kmetij ima naslednika, ki bo s kmetijstvom nadaljeval.
Večina vprašanih obdeluje vrtove in nekaj njiv za lastne potrebe, takih primerov je 80 %, 5 %
vprašanih obdeluje od 2 do 5 hektarov, 10 % jih obdeluje med 5 in 10 hektarov, 5 % pa 10 do
20 hektarov. Kmetijska dejavnost je majhna. Značilno je, da imajo doma po nekaj krav, ki jih
gojijo za lastne potrebe, če je mesa preveč, ga skušajo prodati preko znancev in sorodnikov.
Večjih farm živali in večjih obdelovalnih površin z velikimi količinami pridelkov na tem
območju ni. Tako imajo vprašani sadovnjake, konje, ovce za prirejo mesa, ki ga potem
prodajo, vrtnarijo in obsežno pridelavo zelenjave, govedo za oddajo mleka, organizirano
sečnjo lesa ter prašičjerejo. Večina vprašanih kosi travne površine in zato prejemajo tudi
subvencije. Pogosto nekoč aktivne kmetije danes kosijo samo še zaradi subvencij.
Kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji imajo krave dojilje, prašiče za prodajo na trgu, ovce,
krompir, gostilno, pivovarno in turizem na kmetiji, teličke za prodajo, sečnjo drv, sadjarstvo,
čebelarstvo in zelenjadarstvo. Kot pobude za dopolnilne dejavnosti, ki bi jih lahko razvili na
tem območju, vprašani naštevajo: bio sadjarstvo - starih sort jabolk, ovčjereja in govedoreja,
govedo celo leto na paši.
Grafikon 31: Prihodnji načrti aktivnih kmetov
Prihodnji načrti aktivnih kmetov
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Večina vprašanih namerava opustiti kmetijsko dejavnost (45 %), 35 % vprašanih zaenkrat ne
namerava širiti svoje kmetijske dejavnosti, 15 % jih namerava širiti kmetijsko dejavnost, 5 %
pa se ne more odločiti, kaj bi.
Vzroki za opustitev kmetijske dejavnosti so: skromne državne vzpodbude; pomanjkanje
delovne sile; ni mladih, ki bi bili pripravljeni pomagati na kmetiji in kasneje prevzeti kmečko
delo; bolezen in starost sta na večini kmetij največji omejitvi pri kmetovanju; ni rednega
dohodka, ker ni prodaje; se nič ne splača; slab teren; velika nevarnost za delo s stroji (velike
strmine); kmetijstvo ni perspektivno. Med vzroki za širitev kmetijske dejavnosti navajajo:
obstoj tržišča na katerem bi lahko prodali pridelke; turizem na kmetiji se obnese zaradi
prihoda tujcev, predvsem Italijanov; evropska sredstva pomagajo mladim, da se odločijo za
večje investicije.
Večina vprašanih (80 %) sodeluje s kmetijsko pospeševalno službo in so z njenim delom
večinoma zadovoljni. Večina kmetov dobi subvencije za košnjo, le redki tudi za živino.
Skupno jih subvencije dobi 85 % od vseh vprašanih. Pokošeno seno je v nadaljevanju
problematično prodati, če nimajo domače živine. Odkup sena je bil nekoč boljši, danes je
težko dobiti kupce. Nekateri vprašani pravijo, da je kmetijsko svetovalna služba sama sebi
namen, da zaradi njih ne bo kmetijstvo nič napredovalo, da bi vsaj en krat na leto lahko prišli
pogledat kmetije in svetovat. Kmetje se morajo sami pozanimati in se dogovoriti za obisk
strokovnjaka.
Članstvo v kmetijskih zadrugah ni mogoče, ker zadrug ni. V Ilirski Bistrici je zadruga
propadla in so tako kmetje prepuščeni sami sebi, v druge zadruge pa kmetje iz sosednjih občin
ne morejo priti.
Grafikon 32: Poznavanje zahtev ekološkega kmetijstva
Poznavanje zahtev ekološkega kmetijstva
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Skoraj polovica vprašanih je seznanjenih z zahtevami ekološkega kmetijstva. Desetina
anketirancev ta pravila le delno pozna, ostala polovica pa zahtev ekološkega kmetijstva ne
pozna. O certifikatu in njegovih določilih je delno seznanjenih 15 %, bolje jih pozna 10 %, za
certifikat še ni slišalo 75 % vprašanih.
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Grafikon 33: Pripravljenost anketiranih kmetov za uvajanje ekološkega kmetijstva
Pripravljenost kmetov za uvajanje ekološkega
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Samo 10 % vprašanih je že razmišljalo, da bi na svoji kmetiji začeli ekološko kmetovati, vsi
ostali se tega načina kmetovanja ne bi lotili. Kmet, ki že sedaj goji zelje, bi poskusil pridelavo
zelja še na ekološki način, ker je tako hrana bolj kakovostna. Nekateri vprašani trdijo, da za
svoje potrebe na ekološki način že kmetujejo, ker nič ne škropijo in gnojijo samo s hlevskim
gnojem.
Tržišče za ekološke pridelke vidijo vprašani kot največji problem. Zadruge, ki so nekoč
kmetom pomagale, so propadle in sedaj se mora kmet znajti sam, kot ve in zna. Potrebna bi
bila organizacija pridelave in prodaje. Možno tržišče za Brkine je italijanski trg, na žalost pa
so Italijani zelo zahtevni kupci, ki jim je bolj pomemben izgled kot kvaliteta. Poleg tega
Italijani raje uvažajo sadje iz drugih oddaljenih držav, kot sta Poljska in Kitajska, ker so stvari
mnogo cenejše. Veliko kmetov pravi, da je edini način, ki se splača, prodaja na domu.
Največje ovire pri širitvi ekološkega kmetijstva so: ni organizacije; nihče noče pridelovati, ker
ne ve komu in kdaj bodo lahko prodali; veliko zahtev in papirjev pri uvajanju ekološkega
kmetijstva; veliko ročnega dela; ni časa, da bi kmetovali na tak način; pomanjkanje mlade
delovne sile; obseg kmetijstva se zmanjšuje in zato ni smiselno več vztrajati; drage storitve svetovanje, zakol; mladi odhajajo proč, stari prebivalci pa ne morejo več kmetovati; sam
moraš skrbeti za prodajo poleg vseh drugih del; več dela za manj pridelka; cena ni dovolj
visoka; problem je, če se ena sama kmetija odloči za tak način kmetovanja, ker potem imaš ti
njivo med dvema sosedoma, ki uporabljata škropiva in umetna gnojila in tako tvoja njiva
nikakor ne more biti ekološka.
Grafikon 34: Primernost Brkinov za uvajanje ekološkega kmetijstva po mnenju anketiranih
kmetov
Primernost Brkinov za ekološko kmetijstvo
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65 % vprašanih trdi, da so Brkini primerni za uvajanje ekološkega kmetijstva, 15 % se s tem
ne strinja, 20 % pa o tem nima izoblikovanega mnenja. Brkini so primerni za ekološko
kmetijstvo, ker je zemlja še neonesnažena; zrak je še čist; pridelke bi bilo potrebno prilagoditi
razmeram na terenu - v dolinah gojiti tisto, kar tam najbolj uspeva, na slemenih pa kako drugo
uspešno kulturno rastlino. Brkini bi bili primerni za širjenje ekološkega kmetijstva, če bi bilo
dovolj mladih, ki bi kmetovali. V Brkinih je problem, ker ljudje niso motivirani za delo na
kmetijah.
Anketiranci so opozorili na neustrezne cene eko izdelkov in nizko kupno moč prebivalstva.
Za Brkine ne vidijo perspektive zaradi starosti in procesa praznjenja hiš. Za sredstva iz
strukturnih skladov EU ni interesa, ker ni mladih, ki bi ta sredstva izkoristili.
Najbolj bi se splačalo ekološko pridelovati: krompir, slive, žito, bio sadje, izkoriščanje gozda
za pripravo drv in lesa, pašna živinoreja, na prisojnih pobočjih pa pšenica in krompir.
Grafikon 35: Vpliv vstopa Slovenije v EU na kmetijstvo v Brkinih
Vpliv EU na kmetijstvo v Brkinih
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Spremembe, ki jih je za kmetijstvo prinesel vstop Slovenije v Evropsko unijo, so pozitivne za
35 % vprašanih, na slabše so se razmere obrnile za 25 % vprašanih, 10 % ne čuti sprememb, o
tem ne ve ničesar 30 % vprašanih.
Med vprašanimi je opaziti veliko razočaranje in zagrenjenost, ker je kmetijstvo v razsulu.
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POBOČJA NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU
Opravila sem 19 anketiranj kmetov v vaseh na pobočjih Brkinov.
Grafikon 36: Starostna struktura anketiranih kmetov
Starostna struktura anketiranih kmetov
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Najmlajši gospodar kmetije ima 30 let, v starostnem razredu do 40 let so še trije anketiranci, v
starostnem razredu do 50 let so štirje anketiranci, v starostnem razredu do 60 let sta dva
anketiranca, do 70 let jih je šest, nad 70 let pa trije vprašani.
Grafikon 37: Izobrazbena struktura anketiranih kmetov pobočij Brkinov
Izobrazbena struktura anketiranih kmetov
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Večina vprašanih ima končano osnovnošolsko izobrazbo, nekaj več kot tretjina pa srednjo
šolo. S kmetijstvom se preživlja le 16 % vprašanih, vsi ostali 84 % so zaposleni v drugih
panogah. Na 26 % od vseh kmetij se po en član na kmetiji preživlja z dohodki iz kmetijstva.
Na vseh ostalih kmetijah nihče ne živi samo z dohodki iz kmetijstva.
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Grafikon 38: Struktura kmetij
Struktura kmetij
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Po odgovorih lahko sklepamo, da je na območju pobočij največ ostarelih kmetij, sledi
kmetijstvo kot dopolnilna dejavnost, najmanj pa je mešanih kmetij. Naslednikov na kmetiji je
malo, večinoma so otroci današnjih gospodarjev zaposleni v drugih panogah-kar 95 % in se s
kmetijstvom ukvarjajo le za lastne potrebe.
Grafikon 39: Velikost obdelovalne zemlje anketiranih kmetij
Velikost obdelovalne zemlje anketiranih kmetij
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79 % jih obdeluje med 0 do 2 hektara svoje zemlje, 16 % jih obdeluje med 2 do 5 hektarov
svoje zemlje, le en kmet 5 % vprašanih obdeluje 5 do 10 hektarov zemlje. Najpogostejša
kmetijska panoga je živinoreja (prireja mesa), sledi reja ovac in piščančjereja.
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so: pridelava zelenjave, predelava oziroma sušenje sadja,
piščančjereja, prodaja mleka v vipavsko mlekarno, turizem na kmetiji, sadovnjak. Nekoč so
sadili več krompirja za tržišče na Reki. V vasi Dobropolje oddajata mleko le še dva kmeta - v
Vipavsko mlekarno. Pravita, da plačila zamujajo za tri mesece.
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Grafikon 40: Prihodnji načrti aktivnih kmetov
Prihodnji načrti aktivnih kmetov
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Kar 63% v prihodnosti ne namerava širiti svoje kmetijske dejavnosti, 32 % vprašanih
namerava opustiti še tisto, kar danes opravljajo, širitev kmetijske dejavnosti pa načrtuje le 5 %
vprašanih.
Med najpogostejše vzroke za opuščanje kmetijske dejavnosti vprašani navajajo: starost; ni
prodaje pridelkov; majhne obdelovalne površine; premajhne kmetije; ni delovne sile; se ne
splača kmetovati; s kmetijo se ne da preživeti; raje bi razvili drugo dejavnost kot, pa širili
kmetijsko; ker so mladi zaposleni, nima kdo skrbeti za živino, ki potrebuje celega človeka;
starost gospodarjev in njihove bolezni preprečujejo nadaljevanje dela; ni dohodka, ker ni
prodaje, divjad dela veliko škodo. Večina vprašanih - 84 % sodeluje s kmetijsko pospeševalno
službo in so z njenim delom tudi v večini zadovoljni. 74 % vprašanih zaprosi za subvencije,
večinoma za pokošene travnike in travniške sadovnjake, manj pa za živinorejo. Največji
problem je kasnitev subvencijskih plačil. Ostali ne prosijo za subvencije, ker večinoma travne
površine dajo v najem drugim, da jih pokosijo. V kmetijsko zadrugo ni včlanjen nihče, en
kmet pa je član živinorejskega društva Ilirska Bistrica.
Grafikon 41: Pripravljenost anketiranih kmetov za uvajanje ekološkega kmetijstva
Pripravljenost kmetov za uvajanje ekološkega
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Samo 11 % vprašanih je že razmišljalo, da bi začeli na kmetiji ekološko kmetovati, vsi ostali
ne razmišljajo o tem. Veliko vprašanih je prepričanih, da na ekološki način že kmetujejo.
Tržišče za ekološke pridelke vidijo v prodaji na domu; v domači porabi; problem je, ker v
Ilirski Bistrici ni kupne moči za ekološke pridelke in bi bilo potrebno oditi na trg v Ljubljano,
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kar je predaleč. Z zahtevami ekološkega kmetovanja so vprašani seznanjeni, največ informacij
dobijo preko televizije, nekateri preko delavnic kmetijsko pospeševalnih služb.
Grafikon 42: Poznavanje zahtev ekološkega kmetijstva
Poznavanje zahtev ekološkega kmetijstva
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Skoraj polovica vprašanih dobro pozna zahteve ekološkega kmetijstva, manj kot četrtina
zahteve le delno pozna, tretjina pa ne pozna zahtev ekološkega kmetijstva. Slika poznavanja
pravnih določil ekološkega kmetijstva je še slabša. Največje ovire pri uvajanju ekološkega
kmetijstva vidijo v: veliki količini ročnega dela; zdi se jim, da gre za reklamo, ker je zemlja že
zastrupljena; brez gnojil ni pridelka; ekološkemu kmetijstvu ne bo šlo v prihodnosti nič bolje;
pridelka je premalo; veliko je že zaraščenih parcel; divjad naredi veliko škodo; premajhne
kmetije; mladih kmetijstvo ne zanima; škodljivci bi uničili ves pridelek; ni zagotovljenega
odkupa; preveč predpisov iz EU in preveč papirjev; standard bi se moral dvigniti, da bi bilo
povpraševanje večje; cena ekoloških pridelkov bi morala biti trikrat večja od današnje.
Grafikon 43: Primernost Brkinov za uvajanje ekološkega kmetijstva po mnenju anketiranih
kmetov
Primernost Brkinov za ekološko kmetijstvo
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Večina vprašanih meni, da je območje Brkinov primerno za širitev ekološkega kmetijstva,
tretjina se s tem ne strinja, 15 % pa se ni želelo opredeliti. Tisti vprašani, ki trdijo, da Brkini
niso primerni za razvoj ekološkega kmetijstva, izpostavljajo kot vzrok starost gospodarjev,
odhajanje mladih v službe in s tem selitve v druge kraje ter praznjenje območja. Razvijali bi
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lahko sadjarstvo, ker so pogoji idealni, zemlja je rodna, problem pa je v ljudeh. Nekateri
predlagajo ovčjerejo in konjerejo.
Grafikon 44: Vpliv vstopa Slovenije v EU na kmetijstvo v Brkinih
Vpliv EU na kmetijstvo v Brkinih

21%
pozitivne spremembe

36%

negativne spremembe
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ni sprememb
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Z vstopom v EU, pravi večina, se za kmetijstvo ni nič bistveno spremenilo, na slabše je šlo za
11 % vprašanih, na boljše je šlo za 21 % vprašanih. Nekateri pravijo, da je obdobje članstva v
EU prekratko, da bi se posledice lahko pokazale.
Z osamosvojitvijo so se za kmetijstvo pretrgale trgovske povezave z Dalmacijo, kar močno
občutijo in si želijo, da bi se staro stanje povrnilo. Kot problem navajajo tudi majhnost kmetij,
združevanje zemljišč poteka počasi. Nekateri vidijo prihodnost v tujcih, ki bi kupili zemljišča,
ker domačini ne bodo več oživili kmetijstva. Mlajši kmetje pravijo, da je nujno povezovanje
med pridelovalci, česar sedaj še ni. V tem vidijo tudi vlogo svetovalne službe.
7.2.1. Primerjava stališč kmetov iz posameznih pokrajinskoekoloških enot
Starost gospodarjev kmetij je v vseh petih enotah približno enaka, prevladujejo stari
gospodarji. Največ mladih gospodarjev je v pokrajinskoekološki enoto pobočja Brkinov.
V vseh pokrajinskih enotah je največ kmečkih gospodarjev končalo osnovno šolo. Največ
osnovnošolsko izobraženih gospodarjev je v enoti slepe doline, najmanj osnovnošolske
izobrazbe je v pokrajinsko ekološki enoti pobočja.
Na podlagi prvih dveh kazalcev - starost gospodarjev in njihova izobrazba je razvidno, da je v
najboljšem položaju pokrajinskoekološka enota pobočja, ki ima največ mladih gospodarjev
kmetij - do 60 let starosti in največ srednješolsko izobraženih kmetovalcev.
Zanimiva je ugotovitev, da so na kraškem delu obravnavanega območja vsi vprašani zaposleni
drugje ali pa so že upokojeni. Zaradi dobrih prometnih povezav in slabih naravnih zmožnosti
(skromna prst, kraški teren, sušna ogroženost) so že od nekdaj ljudje v Matarskem podolju
iskali zaslužek drugje, zato kmetijstvo danes ne obstaja skoraj nikjer več. Hkrati pa je opazno,
da naravne možnosti omogočajo obstoj kmetijske dejavnosti. Naravne razmere v enotah
dolina Reke s pritoki in slepe doline podaljšujejo kmetijsko dejavnost in mnogo ljudi še
kmetuje čeprav v okrnjeni obliki.
Z naslednjim vprašanjem »Koliko družinskih članov se preživlja s kmetijstvom?« potrjujem
zgornjo trditev. Ugotovila sem, da se s dohodki iz kmetijstva preživlja največ kmetov v
pokrajinsko ekološki enoti slepe doline, sledi enota pobočja s 26 %, nato dolina Reke s 25 %
in na koncu še slemena Brkinov z 20 %. Podatki se ujemajo z naravnimi danostmi za
kmetovanje.
Pri strukturi kmetij je največji delež mešanih kmetij na slemenih, ki jim sledijo ostarele
kmetije.
105

O nasledstvu na kmetiji mnogo vprašanih ni želelo neposredno odgovoriti. Večina vprašanih
ima otroke, ki pa v večini primerov ne nameravajo kmetovati na kmetiji svojih staršev. V
pokrajinski enoti slemena je največ kmetij, ki bodo v najbližji prihodnosti imele kmečkega
naslednika.
V vseh pokrajinskih enotah največ kmetov obdeluje do 2 hektara. Največ zemlje od 2 do 20
hektarov obdelujejo na pobočjih - skupno 21 %, sledijo slemena z 20 %, vse ostale enote
nimajo zastopanih teh velikostnih razredov.
Najpogostejša kmetijska panoga je živinoreja - prireja mesa. Poleg govedoreje uspeva še
prašičjereja, ovčjereja in konjereja.
O širjenju kmetijske dejavnosti razmišlja le malo vprašanih. Na območju slemen in pobočij je
največji delež vprašanih, ki nameravajo s kmetijstvom nadaljevati.
Skozi celoten vprašalnik se pojavlja izrazito odstopanje pokrajinskoekološke enote kraški
svet, ki je kmetijsko bolj pasivna kot ostali del preučevanega območja. Na drugi strani so
demografsko izčrpana slemena in pobočja Brkinov še vedno pripravljena nadaljevati s
kmetovanjem.
Odgovori o seznanjenosti vprašanih z ekološkim kmetovanjem nakazujejo, da je pobočni del
preučevanega območja delno pripravljen uvajati nove načine kmetovanja; takih
zainteresiranih za ekološko kmetijstvo je 11 %.
Glede primernosti Brkinov za ekološko kmetovanje na kraškem svetu srečamo stališča o
omejenih možnostih za kmetijstvo ter mnenje, da so v Brkinih boljše možnosti.
O posledicah vstopa Slovenije v EU med pokrajinskimi enotami ni večjih razlik v stališčih. V
vseh enotah je prisoten dvom in pesimizem.
Iz primerjave rezultatov posameznih pokrajinskoekoloških enot se lahko zaključi, da je
kmetijsko najbolj perspektivno območje notranjih Brkinov, ki ga pokrivata pokrajinsko
ekološki enoti: slemena Brkinov ter pobočja Brkinov, ki sta še danes v primerjavi vseh enot
kmetijsko najaktivnejši, pa tudi zanimanje za ekološko kmetijstvo je na teh območjih
največje, čeprav je v primerjavi s Slovenijo skromno.
7.2.2. Skupne ugotovitve opravljenega anketiranja kmetov v Brkinih
Za območje Brkinov velja, da je starostna struktura gospodarjev kmetij neugodna.
Grafikon 45: Starostna struktura anketiranih kmetov Brkinov
Starostna struktura anketiranih kmetov
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Grafični prikaz starostne strukture anketiranih kmetov potrjuje neugodno starostno strukturo
kmetov v Brkinih, saj je več kot polovica kmetov starejših od 60 let in samo 10 % mlajših od
40 let.
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Prav tako je neugodna izobrazbena struktura gospodarjev, saj jih ima skoraj 70 % končano le
osnovno šolo.
Grafikon 46: Izobrazbena struktura anketiranih kmetov Brkinov
Izobrazbena struktura anketiranih kmetov
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S kmetijstvom se preživlja le 20 % vprašanih, običajno po en družinski član. Zaposlitve v
drugih panogah predstavljajo za te ljudi zagotovljeni vir preživetja.
Grafikon 47: Struktura kmetij v Brkinih
Struktura kmetij v Brkinih
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Kar 60 % vprašanih svojo kmetijo uvršča med ostarele kmetije brez naslednika, kar se
povezuje s starostno strukturo. 24 % vprašanih svojo dejavnost definira kot dopolnilno
dejavnost, 16 % je mešanih kmetij, čiste kmetije ni nobene.
Pridobljeni podatki kažejo, da so obdelovalne poršine v Brknih zelo majhne, 78 % obdeluje
manj kot 2 ha zemlje, kar potrjuje hipotezo, da je kmetijstvo v Brkinih ekstenzivno in zato
prehod na ekološki način dela ne bi bil težaven.
Najbolj zastopana kmetijska panoga je živinoreja, nekaj je ovčjereje, prašičjereja se poveča v
pozno poletnem času. O poljedeljstvu lahko govorimo le v najožjem smislu, saj večina
obdeluje le nekaj njiv.
Kot dopolnilno dejavnost vprašani navajajo sušenje sadja, žganjekuho, turizem na kmetiji,
gostinski obrat, sedlarski muzej, bio-sadjarstvo, pivovarno, sečnjo drv, čebelarstvo in
zelenjadarstvo.
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Grafikon 48: Prihodnji načrti aktivnih kmetov
Prihodnji načrti aktivnih kmetov
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Polovica anketirancev namerava v prihodnosti ohraniti sedanji obseg dejavnosti, 39 % jih bo
opustilo še tisto s čimer se ukvarjajo danes, le 7 % vseh vprašanih namerava širiti svojo
kmetijsko dejavnost.
S kmetijskimi svetovalnimi službami sodeluje 67 % vseh vprašanih, od tega jih 64 %
pridobiva tudi subvencije.
Z zahtevami ekološkega kmetijstva je seznanjenih 42 % vprašanih. Slabša je slika o
poznavanju pravnih predpisov o ekološkem kmetijstvu. Na to vprašanje je odgovorilo le 45
anketirancev, pa še ti večinoma negativno 78 %. Na podlagi tega lahko pričakujemo, da bo
delež tistih, ki jih zanima ekološko kmetijstvo in bi kmetovali na tak način izredno majhen.
Odgovori kažejo, da bi le 11 % vseh anketiranih poskusilo kmetovati na svoji kmetiji na
ekološki način in bi te pridelke tudi širše prodajali.
Grafikon 49: Pripravljenost anketiranih kmetov za uvajanje ekološkega kmetijstva
Pripravljenost kmetov za uvajanje ekološkega
kmetijstva
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Kar 60 % vprašanih meni, da so Brkini primerni za razvoj ekološkega kmetijstva.
Najprimernejše kulture za ekološko kmetovanje bi bile: krompir, sadje - jabolka in slive,
govedo, ovce, konje, turizem na kmetiji in žganjekuha. Kot prednosti za ekološko kmetijstvo
navajajo, da je zemlja neonesnažena, zrak je čist, pridelke pa bi bilo potrebno prilagoditi
razmeram na terenu.
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Grafikon 50: Vpliv vstopa Slovenije v EU na kmetijstvo v Brkinih
Vpliv EU na kmetijstvo v Brkinih
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O posledicah vstopa Slovenije v Evropsko unijo za naše kmetijstvo so mnenja zelo deljena. 25
% vprašanih meni, da je vstop prinesel pozitivne spremembe, 31 % vprašanih se ne more
odločiti med pozitivnimi in negativnimi učinki vstopa na kmetijstvo, 20 % jih pravi, da
sprememb ni čutiti in 23 % je prepričanih, da se je stanje poslabšalo zaradi konkurence.
Na vprašanje sodelovanja občine v kmetijstvu večinoma niso želeli odgovoriti ali pa so bili
odgovori negativni, ker jih večina meni, da so občine brezbrižne do kmetijstva.
8. NAJPRIMERNEJŠA OBMOČJA BRKINOV ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE
8.1. Naravne možnosti za ekološko kmetijstvo
Podrobnejši pregled naravnih značilnosti nam prikaže, kateri deli Brkinov imajo najugodnejše
naravne možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva. Pri tem je potrebno izpostaviti, da za
ekološko kmetijstvo niso nujno potrebni najboljši naravni pogoji. Zaradi svoje izjemne
prilagodljivosti, ekstenzivne pridelave, ki ne zahteva mehanizacije, in drugih pogojev je
ekološko kmetijstvo primerno za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, kamor Brkini
nedvomno spadajo. Namesto konvencionalnega, intenzivnega kmetovanja je veliko bolj
smiselno in perspektivno uvajati ekološko kmetijstvo, ki zadovoljivo uspeva tudi na
območjih, za katera je značilna drobna zemljiška razdrobljenost. Tako se ekološko kmetijstvo
prilagodi naravnim razmeram s pravilno izbiro sort ter s primernim načinom obdelave
zemljišč.
Brkini so na podlagi gričevnato-hriboviti svet z vmesnimi dolinami ob potokih in Reki, na
obrobju pa so se razvile reliefne oblike kontaktnega krasa.
Najvišji predeli Brkinov so v osrednjem in zahodnem delu, medtem ko je gričevnat relief
značilen za vzhodno območje Brkinov.
Za kmetijstvo so pomembna predvsem prisojno usmerjena pobočja, ki imajo ugodne
klimatske značilnosti ter široko odprta dna dolin potokov ter Reke.
V geološki strukturi na območju Brkinov prevladujejo flišni sloji, ki so sestavljeni iz laporja
in peščenjaka. Na teh matičnih podlagah so se razvile distrične rjave prsti ter evtrične rjave
prsti. Na obrobju pa prehajajo flišni sloji v apnence, ki si navzven sledijo v pasovih od
paleocenskih do krednih apnenecev. Na njih so se razvile rendzine, rjave pokrabonatne prsti
ter rigolane evtrične prsti. Posebno pozornost se namenja dolinskim delom obravanavanega
območja, kjer so se na dnu izoblikovali aluvialni nanosi, v katerih se pojavljajo flišni
konglomerati, gline in apnenčasti prodniki. Na teh nanosih so se razvile obrečne prsti,
hipogleji in psevdogleji. Med naštetimi tipi prsti so za kmetijstvo najprimernejše evtrične
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rjave prsti, ker imajo ugodne fizikalne, kemične in biološke lastnosti za rast kulturnih rastlin
in spadajo med najpomembnejše kmetijske prsti. Tudi rendzine imajo dobre fizikalne in
kemične lastnosti za kulturne rastline, njihova pomanjkljivost je plitvost slojev, zato je tam,
kjer je plitvejša, bolj primerna za gozdne kot pa za njivske površine. Med kmetijsko manj
ugodne prsti zaradi svoje kislosti, spadajo distrične rjave prsti ter rjave pokarbonatne prsti,
čeprav na njih lahko pogojno uspevajo tudi kulturne rastline, kot je koruza. Obrečne prsti,
psevdogleji in hipogleji, so značilni za stalno namočena območja in so relativno mlade prsti.
Ker vsebujejo premajhne količine organskih snovi so velikokrat porasle z grmovjem, redkeje
so uporabne za travne in pašne površine. Posebno obravnavo zahtevajo še rigolane evtrične
prsti, ki so produkt človekovih posegov v naravno okolje in so značilne predvsem za
sadovnjake in vinograde. Te prsti zaradi zračnosti, drobljivosti in prepustnosti zagotavljajo
sadnemu drevju dobre pogoje za rast in razvoj. Poleg vseh kemičnih, fizikalnih in bioloških
značilnostih prsti je za kmetijstvo pomembna tudi njihova debelina. Za prsti, ki so se
izoblikovale na flišni matični podlagi je značilno, da so sloji približno enako debeli, s
povečevanjem naklona pa se njihova debelina zmanjšuje. Za kraški svet pa so značilni
različno debeli sloji prsti, ki so odvisni od intenzivnosti raztapljanja matične podlage. Na
kratkih razdaljah se lahko hkrati pojavljajo debeli in plitvi sloji prsti, ki niso primerni za
kmetijsko izrabo. Na najtanjših prsteh rasteta grmovje in gozd, kulturne rastline pa ne
uspevajo.
Klimatsko je območje Brkinov prehodno in stično območje celinskih in mediteranskih
vplivov. Dolina reke Reke do Ilirske Bistrice, zahodni del preučevanega območja ter
Matarsko podolje se uvrščajo v zaledno submediteransko podnebje, osrednji del Brkinov do
meje s Hrvaško pa v zmerno celinsko podnebje. Ob tem je pomembna povezava med reliefom
in klimo. Nadmorske višine ter ekspozicija vplivata na klimatske parametre. Najvišji predeli
Brkinov so zaradi nekoliko nižjih povprečnih temperatur manj ugodni. Med 500 in 700 metri
nadmorske višine pa so klimatski pogoji ugodnešji in ta pas imenujemo »termalni pas«.
Grebene vedno hladi veter, zato je pomembna pravilna izbira kulturnih rastlin, ki jim taki
pogoji ustrezajo. V Podgrajskem podolju in slepih dolinah se velikokrat pojavlja inverzija ter
hkrati zaradi izrazite konkavne oblike poletne visoke temperature.
Za kmetijstvo je pomemben tudi padavinski režim, ki je v Brkinih mediteranski z viškom
padavin jeseni, sekundarni zgodnje poletni višek je neizrazit. Zaradi pomanjkanja padavin
grozi nevarnost suše v poletnem ter tudi zimskem času. Pojav slane igra za kmetijstvo
omejevalni dejavnik. Na najvišjih predelih se slana pojavlja v pomladanskem času še v maju,
v jesenskem času pa že septembra. Tudi pojav žleda na območju Brkinov ima pomembno
vlogo pri postavitvi sadovnjakov. V Brkinih se katastrofalni žledovi pojavljajo vsakih 30 let
in tako uvrščajo Brkine med žledno najbolj ogrožene slovenske pokrajine. Najbolj občutljiv je
pas nad 500 metri nadmorske višine.
Zadnji naravnogeografski dejavnik za razvoj ekološkega kmetijstva je hidrološka struktura.
Pomemben podatek je, da je za večino površja Brkinov značilna površinska rečna mreža na
vododržni matični podlagi, kar je za rast rastlin izredno pomembno. Na apnenčastem delu pa
voda odteka v podzemlje in se tako poleti srečujejo s sušo, obstoj kmetijskih rastlin pa je
ogrožen.
8.2. Družbene možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva
Demografske značilnosti obravnavamo kot enakovredne naravnim pogojem. Šele sodelovanje
ljudi in narave lahko ustvari uspešno kmetijsko dejavnost.
Včasih se zdi, da so demografski kazalci pomembnejši od naravnogeografskih, ker se lahko
zgodi, da na nekem izjemno ugodnem kmetijskem območju ni kmetijske pridelave, ker ni
ljudi, ki bi kmetovali.
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Taka demografska slika se pojavlja tudi v Brkinih, kjer je kmetijska dejavnost zaradi slabih
demografskih kazalcev skoraj že opuščena.
Ob primerjavi podatkov za območje Brkinov s podatki za celotno populacijo Slovenije je
razvidno, da je na območju Brkinov 17 % vse populacije starejše od 65 let, pod 14 let starosti
je 12 % vse populacije. Podatki za Slovenijo za leto 2002 kažejo, da je mlajših od 14 let 15 %,
med 15 in 64 let je kar 70 % populacije, nad 65 let pa je 15 % populacije (Statistični urad
Republike Slovenije, 2006r). Tudi gostota prebivalstva je v zadnjih desetletjih prejšnjega
stoletja močno upadla in dosega danes le četrtino slovenske gostote - 25 prebivalcev/ km2.
Tudi izobrazbena raven je izredno nizka. 40 % vseh prebivalcev Brkinov ima končano samo
osnovno šolo, višje in visoko izobraženih je le peščica celotnega prebivalstva (9 %). Podatki
za Slovenijo kažejo nekoliko drugačno stanje - nepopolno osnovno šolo ima le 5 % celotne
populacije, končano osnovno šolo ima 18 %, srednješolsko izobrazbo ima kar 37 %, višjo in
visoko izobrazbo pa kar 40 % celotne populacije Slovenije (Statistični urad Republike
Slovenije, 2006r).
Starostna struktura celotne populacije Brkinov je v primerjavi s starostno sestavo gospodarjev
kmetij v Brkinih boljša. Večji je delež tistih, ki so mlajši od 35 let- 41 %, med kmeti pa je
takšnih le 4 %. Delež starih (nad 65) je v Brkinih 17 %, med kmeti je takih gospodarjev kar
39 %.
Lahko se zaključi, da je starostna struktura gospodarjev kmetij že v primerjavi s celotno
populacijo izbranega območja Brkinov kritična, še bolj pa v primerjavi s populacijo Slovenije.
Območje Brkinov je izrazito starajoče, mladih, ki bi nadaljevali s kmetijstvom pa je vedno
manj.
Za območje Brkinov velja, da je delež neizobraženih bistveno večji med kmečkimi gospodarji
kot v celotni populaciji. Med gospodarji kmetij je delež kmetov z nedokončano osnovno šolo
kar 21 %, v celotni populaciji je delež prebivalcev 12 %. Še večja razlika nastopi pri
osnovnošolski izobrazbi. Delež kmetov v Brkinih, ki imajo končano osnovno šolo, zavzema
kar 40 %, v celotni populaciji Brkinov pa 28 %. Deleži prebivalstva s končano nižjo in
srednjo poklicno šolo se po velikosti skoraj ujemajo, 28 % celotne populacije Brkinov in 25
% vseh gospodarjev kmetij. Srednjo strokovno in splošno srednješolsko izobrazbo ima 23 %
vseh prebivalcev Brkinov in le 9 % kmetov, višjo in visoko izobrazbo pa 9 % celotne
populacije in le 3 % vseh gospodarjev kmetij.
Za celotno območje velja, da je izobrazbena sestava tako prebivalcev, še posebej pa
gospodarjev kmetij izjemno nizka. Deleži osnovnošolske izobrazbe prekašajo po velikosti vse
ostale razrede, kar nakazuje, da je prebivalstvo slabo izobraženo. Predvideva se, da nizko
izobraženi ljudje niso pripravljeni slediti novostim ter se prilagajati novim pogojem v načinu
kmetovanja. Te pomanjkljivosti se lahko odpravi s pomočjo močne motivacije in z veliko
dobre volje.
8.3. Dosedanja raba tal
Na območju Brkinov so v zadnjem času opazni intenzivni procesi ozelenjevanja in
ogozdovanja.
Razširjenost njiv leta 1994 je bila na celotnem območju skromna. Nekoliko večji deleži
njivskih površin so opazni v ilirskobistriški kotlini, ter gričevnatem vzhodnem delu Brkinov.
Tudi osrednje območje Brkinov - slemena - imajo deleže njivskih površin nekoliko večje.
Deleži vinogradov so zanemarljivo majhni. Površine zasajene s sadovnjaki so kljub ugodnim
pogojem majhne in ne predstavljajo pomembne kategorije rabe tal. Prostorska lega
sadovnjakov nakazuje ugodne pogoje v dolini reke Reke, v okolici Ilirske Bistrice je njihova
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gostota največja. Medtem ko je sadovnjakov na osrednjem delu brkinskih slemen in pobočij
ter na kraškem svetu na jugu le za vzorec.
Največje površine prekrivajo travniki v dolini reke Reke ter v Matarskem podolju. Na
slemenih in pobočjih Brkinov so njihovi deleži nekoliko manjši, na zahodni strani
obravnavanega območja pa dosegajo najmanjše deleže. Pašne površine so razporeje na
obravnavanem območju brez reda. Največje deleže celotnih katastrskih občin dosegajo v
osrednjem delu slemen in pobočij, v zgornjem delu doline reke Reke ter na jugozahodnem
delu obravnavanega območja Brkinov.
Popolnoma razumljivo je dejstvo, da so deleži gozdnih površin največji, čeprav ne dosegajo
maksimalnih slovenskih vrednosti. Najnižje deleže ima pokrajinskoekološka enota dolina reke
Reke, sledij kraški svet Brkinov, medtem ko so slemena Brkinov veliko bolj gozdnata,
pobočja Brkinov pa nekoliko manj (Kladnik, Gabrovec, 1998).
8.4. Najprimernejša območja Brkinov za razvoj ekološkega kmetijstva
Karta 10: Predeli obravnavanega območja Brkinov, ki so z vidika ekološkega kmetijstva
najprimernejši

Vir: Turistična avtokarta Slovenije, 1994
Območja Brkinov, ki so na podlagi naravnih in družbeno geografskih kazalcev
najprimernejša, bodo predstavljena na osnovi pokrajinskoekološke delitve Brkinov: slemena
na Brkinih, pobočja v flišu, slepe doline, apnenčasti del Brkinov, dolinsko dno reke Reke
(Priloga 4: Predeli obravnavanega območja Brkinov, ki so z vidika ekološkega kmetijstva
najprimernejši).
Slemena Brkinov so opredeljena z nadmorskimi višinami nad 500 metri. Za to
pokrajinskoekološko enoto so značilna obla slemena, ki predstavljajo glavno poselitveno os.
Iz vrhov slemen se površje spušča preko strmih pobočij v ozke in strme grape v doline
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potokov. Strma pobočja so zaradi velikih naklonov neprimerna za kmetijsko obdelavo. Veliko
primernejša so slemena, ki so jih nekoč antropogeno preoblikovali s terasami.
Slemena Brkinov imajo z vidika klimatskih pogojev ustrezne pogoje za kmetijsko obdelavo.
Pomemben je pojav termalnega pasu, na vrhovih slemen pa je omejujoči dejavnik slana.
Slemena so ogrožena tudi s pojavom žledu.
Geološko je območje pokrajinskoekološke enote slemena Brkinov enotno, saj je matična
podlaga eocenski fliš. Na teh kamninah so se razvile distrične in evtrične rjave prsti ter na
manjših površinah še rigolane evtrične prsti. Na distričnih rjavih prsteh so se razvile njivske
površine, še posebej tam, kjer so debelejše. Tudi na evtričnih rjavih prsteh kmetje gojijo
kmetijske rastline - pšenico, koruzo, zelje in druge poljščine. Tudi hidrološko je območje
slemen dobro preskrbljeno, saj ima razvito površinsko rečno mrežo.
Demografski kazalci so bolj pesimistični. Starostna struktura anketiranih gospodarjev kmetij
je iz vidika uvajanja novitet slaba. Pod 50 let starosti ima le 10 % vprašanih lastnikov kmetij,
nad 70 let pa kar 40 %. To nakazuje, da je skoraj polovica kmetij ostarelih in brez naslednika.
Kljub temu pa je delež tistih kmetij, ki imajo mladega naslednika, ki bo v prihodnosti
kmetoval, večji kot v ostalih pokrajinskoekoloških enotah. Kar 15 % vprašanih kmetov v
prihodnosti načrtuje širitev svoje kmetijske dejavnosti, kar je za to območje vzpodbuden
podatek.
Strnem lahko, da je območje slemen Brkinov zelo primerno za uvajanje ekološkega načina
pridelave, kar potrjuje postavljeno hipotezo. Kmetije so večinoma majhne in razdrobljene, kar
ekološkemu ekstenzivnemu kmetijstvu ustreza. Naravni pogoji so primerni za razvoj tako
poljedeljstva kot živinoreje, ki je primerna za strmejša in že porasla območja. Mogoče bi bilo
smiselno preusmerjanje kmetov, ki pridelujejo mleko v pridelavo mesa, ker bi s tem
uporabljali pašnike in travnike ter tako obdržati obdelano pokrajino. Na prisojnih, zavetrnih
legah pa bi lahko postavili ekološke sadovnjake domačih, utrjenih sort jabolk in češpelj,
hrušk, lešnikov in orehov, za katere je na tem območju značilno kasnejše cvetenje. Tudi
gojenje kostanjev bi na tem območju uspevalo, ker so naravni pogoji ugodni, čeprav v
zadnjem času kostanje ogroža kostanjev rak.
Za pokrajinskoekološko enoto pobočja v flišu so značilni veliki nakloni pobočij. Gre za
območja, ki so nad dolinskim dnom reke Reke, nad apnenčastim delom na južni in zahodni
meji obravnavanega območja ter pod slemeni v Brkinih. Tu gre za izrazito strm relief z
vmesnimi ozkimi grapami, po katerih odteka padavinska voda ob nalivih. Velik delež pobočij
je zaradi strme lege večinoma poraslih z gozdom in kmetijsko neuporabnih. Geološko jih
prekrivajo eocenski fliši, na katerih so se razvile distrične in evtrične rjave prsti. Na distričnih
rjavih prsteh se pojavlja gozd, medtem ko je njivskih površin manj. Evtrične rjave prsti imajo
boljše pogoje za kmetijsko izrabo in se pojavljajo na gričevnatem delu te pokrajinskoekološke
enote. Hidrološko je območje dobro preskrbljeno z vodami in nevarnost suše je minimalna.
Družbenogeografsko je to območje po potencialu precej podobno pokrajinskoekološki enoti
slemena Brkinov. Večina vprašanih kmetov - 58 % - je starejših od 60 let. Stopnja izobrazbe
je relativno nizka, saj ima kar 63 % vprašanih končano samo osnovno šolo. Skoraj 60 % vseh
vprašanih kmetij svojo kmetijo uvršča med ostarelo, kar pomeni, da bi lahko mladi naslednik
prevzel delo, kar pa se bo zgodilo le v 5 % primerov. Kar 32 % vprašanih namerava v bližnji
prihodnosti opustiti sedanjo kmetijsko dejavnost, širitev načrtujejo le na 5 % kmetij.
Območje pobočij je za ekološko kmetovanje le na nekaterih mestih primerno in postavljeno
hipotezo o primernosti pobočij za uvajanje ekološkega kmetijstva, lahko potrdimo. Pobočja v
osrednjem delu Brkinov so zaradi strmih naklonov in poraslosti z gozdom kmetijsko
neuporabna. Drugačno je stanje na vzhodni strani, kjer imamo gričevnato pokrajino, ob meji s
Hrvaško, na kateri so pogoji za ekološko kmetovanje popolnoma ugodni.
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Najbolj razgibane dele površja bi lahko namenili reji drobnice, z njihovo pomočjo se lahko
zaustavi tudi proces zaraščanja. Na ravnejših delih pa bi lahko gojili vse kmetijske pridelke,
od žitaric, do krompirja in druge zelenjave ter poljščin.
Pokrajinsko ekološka enota slepe doline združuje za kmetijstvo nekoliko manj ugodne
naravnogeografske pogoje. Slepe doline so depresije, ki so nastale na stiku nepropustnih in
propustnih matičnih kamnin. V slepe doline pritekajo potoki iz flišnega, nepropustnega dela
Brkinov in na stiku ponikajo v apnenčaste sloje. Slepe doline niso sušno ogrožene, ker imajo
stalno površinsko rečno mrežo. Za te depresije so značilni neugodni klimatski pogoji:
pogostejši so pojavi inverzije, slane in pozebe. Poleg neugodnih klimatskih parametrov so
neugodne tudi prsti na dnu teh dolin. Za večino slepih dolin je značilna obrečna prst, ki je
evtrična in globoko oglejena. Najprimernejša je za travnike in pašnike. Danes so dna slepih
dolin večinoma opuščena.
Tudi družbenogeografska slika je šibka. Slepe doline niso poseljene, nihče več nima namena
kmetijsko obdelovati dna dolin. Kmetje, ki so lastniki parcel na dnu dolin, opuščajo
kmetijstvo.
Na podlagi ugotovitev pokrajinskoekološka enota slepe doline za uvajanje ekološkega
kmetijstva ni najprimernejša. Ekološka pridelava poljščin in vrtnin ni rentabilna. Nekoliko
ugodnejši so pogoji za ekološko rejo živali - konjev in krav. To potrjujeta tudi obstoječi
konjušnici v slepi dolini Odolina in Male Loče.
Apnenčasti del Brkinov pokriva obrobje Brkinov tako na južni kot na zahodni strani. Na
apnencih so se razvile rendzine in rjave pokarbonatne prsti ter na manjših površinah še
rigolane evtrične prsti. Rendzine imajo ugodne pogoje za kulturne rastline, njihova
pomanjkljivost pa je njena plitvost na nekaterih območjih. Najprimernejša je za travnike in
pašnike, kjer pa je dovolj globoka, tudi za njivske površine. Rigolane evtrične prsti so
značilne za sadovnjake, kjer se z mešanjem profilov izboljšujejo fizikalne in kemične lastnosti
prsti.
Klimatsko lahko celotno pokrajinskoekološko enoto uvrstimo v zaledno submediteransko
podnebje, ki ima ugodne klimatske parametre za rast občutljivega sadnega drevja. Na
apnenčastem terenu ni površinske rečne mreže in tako je to območje potencialno ogroženo s
sušami.
Demografski kazalci, pridobljeni z anketami, kažejo na skromno sliko tega območja. Večina
vprašanih gospodarjev kmetij je starejših od 50 let. Njihova izobrazba je v 73 % končana
osnovna šola in nihče med njimi se ne preživlja s kmetijstvom. Prevladujejo ostarele kmetije
brez kmetijskega naslednika. Tretjina vprašanih namerava v prihodnosti opustiti kmetijsko
dejavnost.
Območje pokrajinskoekološke enote kraški del Brkinov je glede na pogoje za ekološko
kmetijstvo zelo primerno in s tem ponovno potrdim postavljeno hipotezo. Kmetije so majhne
in razdrobljene, prst je dovolj kvalitetna za njivske površine, vendar je omejena s svojo
debelino profila, zato bi lahko na travnikih in pašnikih, ki jih je veliko, gojili ovce, na že
zaraslih površinah pa koze. Klimatsko so najugodnejši pogoji na prisojnih legah, kjer bi lahko
gojili ekološke sadovnjake domačih sort jablan, hrušk, češenj in češpelj. Problem predstavlja
motivacija mladih za kmetovanje. Že od nekdaj so se ljudje s tega območja vozili na delovna
mesta v druga večja središča in kmetijstvo je že veliko časa v upadu, kar se pozna tudi v
zarasli pokrajini. Deloma bi rešitev v te kraje prinesel razvoj turizma na kmetiji, ki bi ponujal
obiranje sadja in sodelovanje pri drugih kmečkih opravilih.
Dolinsko dno reke Reke se deli na tri dele: dolinsko dno ob zgornjem toku Rekeilirskobistriška kotlina, dolinsko dno ob spodnjem toku reke, do ponora v Škocjanskih jamahvremska dolina ter doline njenih pritokov.
Reliefno gledano gre za tri ločene enote. Ilirskobistriška kotlina ima akumulacijsko rečno
denudacijski relief, vremska dolina ima destrukcijski rečno denudacijski relief, za katerega je
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značilno urezovanje reke v matično podlago ter ožje dolinsko dno, tretji del te
pokrajinskoekološke enote so doline pritokov Reke. Gre za potoke, ki prihajajo večinoma iz
levega brega in premagujejo višinsko razliko med hribovitimi Brkini in dolinskim dnom. Zato
je zanje značilna oblika ozkih grap, le redkokateri potok si je izoblikoval širše dolinsko dno.
Na podlagi klimatskih parametrov je ilirskobistriška kotlina uvrščena v zmerno celinsko
podnebje zahodne in južne Slovenije, ki v primejavi s spodnjim delom - Vremsko dolino, ki
spada v zaledno submediteransko podnebje - nima tako ugodnih pogojev za razvoj in rast bolj
občutljivih sort.
Hidrološke značilnosti celotne doline reke Reke so ugodne, ker je glavna vodna žila
površinski rečni tok Reke, ki je ob najsušnejših obdobjih vir namakanja.
Tudi pedološko je dolinsko dno reke Reke v grobem razdeljeno na dva dela. V ilirskobistriški
kotlini prevladujejo prsti tipa hipoglej, v vremski dolini pa obrečne evtrične prsti ter ponekod
hipoglej, vremsko polje prekriva evtrična rjava prst, na stiku z apnencem pa se pojavljajo prsti
tipa rendzina.
Demografsko je to območje nekoliko bolj aktivno od hribovitih in odmaknjenih Brkinov. V
tej enoti se nahajajo tudi večja centralna naselja: Ilirska Bistrica in Divača, ki sta pomembni
zaposlitveni središči, kar posledično odteguje delovno silo kmetijstvu. Nekoč so na
ravninskem dnu ilirskobistriške kotline izvajali intenzivno kmetijstvo, ki je s propadom
kmetijske zadruge zamrlo. Tudi na podlagi izvedene ankete je razvidno, da je večina kmetij
ostarelih, gospodarji so brez naslednikov, ki bi jih zanimalo kmetijstvo in se raje zaposlujejo v
drugih panogah. Kar 42 % vprašanih gospodarjev kmetij namerava v prihodnosti opustiti
kmetijsko dejavnost ter vzdrževati le vrt in njivo za lastne potrebe. Demografski potencial za
razvoj ekološkega kmetijstva je nizek.
Naravne možnosti so primerne za travnike in pašnike ter za pridelavo krmnih rastlin, kot je
koruza. Le nekateri deli so primerni tudi za druge poljščine, kot so zelje in krompir. Strategija
razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica predlaga kolobar zelenjave, ki bi bil najuspešnejši:
zgodnji krompir-nizek stročji fižol-solata-zelje-korenček in endivja (Strategija razvoja
kmetijstva v občini Ilirska Bistrica, 1999). Tako bi lahko sklenili, da bi bilo najbolj smiselno
uvajati ekološko rejo živali - krav, konjev in ovac.
Ob spodnjem toku Reke v Vremski dolini so klimatski pogoji veliko ugodnejši. Zato je ta del
doline kljub slabi kvaliteti prsti zelo primeren za nasade sadnega drevja. Predvsem na
prisojnih pobočjih so pogoji dovolj dobri za razvoj vseh sadnih vrst. Tako bi bilo smiselno
postaviti čim več ekoloških sadovnjakov s starimi domačimi sortami, ker bi s tem zavarovali
tudi samo Reko, ki z intenzivnimi nasadi dobiva tudi odpadne snovi škropljenj in gnojenj.
Tako potrjujem hipotezo o primernosti uvajanja ekološkega kmetijstva v dolini reke Reke.
Kmetijska raba grap in dolin pritokov Reke je na večini površin onemogočena. Te doline so
tudi demografsko izpraznjene ali pa so v njih ostali samo še ostareli prebivalci, ki kmetijsko
dejavnost opuščajo. Tako ti deli preučevanega območja niso primerni za uvajanje ekološkega
kmetijstva.
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9. ZAKLJUČEK
Kmetovanje na območju Brkinov je vpeto v splet naravno- in družbeno-geografskih pogojev.
Na eni strani so naravne značilnosti tega območja relativno ugodne za razvoj ekološkega
kmetijstva, na drugi strani pa demografski kazalci nakazujejo negativne trende.
Območje Brkinov reliefno ustreza kmetijski rabi tal. Gre za hribovito-gričevnato pokrajino, z
vmesnimi dolinami in kotlinami, kjer je z izjemo največjih strmin na pobočjih ter ozkih grap
potokov, kmetijska izraba povsem mogoča. Tudi pedološka struktura območja je za
kmetijstvo popolnoma primerna. Izjema so le hipogleji, psevdogleji in obrečne prsti, ki se
pojavljajo v dolinah pritokov reke Reke ter potokov, ki se končajo v slepih dolinah. Kmetijska
raba je nekoliko omejena z vidika poljedeljstva na kraškem delu obravnavanega območja
zaradi mikrolokacijske plitvosti prsti.
Klimatsko gledano spada območje v zaledno submediteransko ter zmerno celinsko podnebje,
ki omogočata rast vseh kulturnih rastlin. Klimatski pogoji so nekoliko omejujoči za razvoj
kmetijstva le v slepih dolinah zaradi pojava inverzije, zgodnjih slan in pozeb ter na slemenih
Brkinov zaradi pojavljanja žledu. Količine padavin ter površinske rečne mreže so dovolj
razpredene, da je sušna ogroženost minimalna. Večji problem lahko nastane na kraškem
površju, ki je brez tekočih voda.
Drugačna je demografska slika Brkinov. Območje na jugu države je odmaknjeno od glavnih
prometnih tokov, preko Brkinov ne poteka nobena magistralna ali regionalna cesta, vse
obstoječe cestne povezave spadajo med lokalne cestne zveze.
Edino večje centralno naselje je Ilirska Bistrica, vsa ostala naselja ne presegajo velikosti 500
prebivalcev. Na podlagi demografskih kazalcev Brkine uvrščamo med demografsko ogroženo
podeželje. Vzroki za današnjo demografsko sliko segajo v preteklo stoletje, ko so se iz
izbranega območja izseljevali domačini najprej v tujino, kasneje pa v večja primorska mesta.
Starostna struktura prebivalstva vseh vasi izbranega območja je neugodna, tudi izobrazbena
struktura prebivalstva je v Brkinih skromna.
Vsi ti podatki nakazujejo, da je demografski potencial šibek. Starajoče ter nizko izobraženo
prebivalstvo nima interesa nadaljevati s kmetijstvom, kaj šele uvajati spremembe v načinu
dela in se prilagajati spremenjenim pogojem in novim tržnim zakonitostim. Tudi rezultati
anketnega vprašalnika, izvednega med kmeti na obravnavanem območju, nakazujejo
razočaranje ljudi nad sedanjim stanjem kmetijstva ter pesimističen pogled v prihodnost, kar
potrjuje postavljeno hipotezo o skromni motivaciji za kmetovanje. Gospodarji kmetij vidijo
velik problem v pomanjkanju delovne sile. Mladi se zaposljujejo v drugih panogah izven
območja in v kmetijstvu ne vidijo priložnosti.
Velik problem kmetovanja v Brkinih je tudi neorganiziranost tržišča in premajhna kupna moč.
Organiziranega tržišča ni niti za konvencionalne pridelke, kaj šele za ekološko pridelano
hrano. Vprašani nimajo nobenega interesa ekološko kmetovati, saj finančno to delo ni
perspektivno. Samoiniciativnega razvoja ekološkega kmetijstva na tem območju ni
pričakovati, kjub ugodnim naravnim možnostim.
Motivacijski prijemi za ekološko kmetijstvo bi morali zajemati ponudbe kmetom za
posamezne programe kmetovanja: ekološki nasadi starih sort jabolk, predvidena prodaja
pridelkov, pridelava vrtnin in njhova prodaja. Rešitev se ponuja tudi v uvajanju ekološke reje
drobnice in goveda. Slaba izobrazbena struktura lastnikov kmetij pa kaže na potrebo po
strokovni pomoči in svetovanju strokovnih služb pri odločitvah za posamezne programe in
najprimernejšo obliko kmetovanja. Dobro bi bilo, da se svetovanje odvija na kmetijah in ne v
uradnih prostorih svetovalnih služb, ker je bilo ugotovljeno med kmeti še veliko nezaupanja
do institucij.
Pri tem lahko rešitev za prihodnost vidimo v pomoči države in subvencijah, ki bi kmete
vzpodbudile in bi se odločali tudi za ekološko kmetovanje. Pri tem lahko odigrajo veliko
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vlogo tudi posamezne občine ter njihovo medsebojno povezovanje pri trženju in promociji
območja. Občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica že oblikujejo skupne programe na
področju kmetijstva. Pripravljajo skupni program »Program treh občin«, z namenom
reševanja skupnega problema stagnacije in opuščanje kmetijstva.
Možnost dodatnega dohodka na kmetijah ponuja tudi razvoj podeželjskega turizma ter prodaja
ekoloških pridelkov. Območje Brkinov je turistično zanimivo za bližnje večje urbane centre.
Za razvoj ekološkega kmetijstva v Brkinih so dobrodošli vsi razvojni programi na državni,
regionalni in občinski ravni. Pomembno vlogo pri tem imajo kmetijski pospeševalci, ki s
svojim delom vplivajo na motivacijo kmetov.
V sedanjem trenutku ugotavljam stagnacijo in opuščanje kmetijske pridelave v Brkinih, ki se
bo predvidoma še nadaljevala. V prihodnje kaže vzdrževati vsaj sedanjo kmetijsko obdelavo,
ker se s tem ohranja kulturno pokrajino. Dolgoročno lahko predvidevam, da se bo z dvigom
standarda in kupne moči dvignila tudi kvaliteta življenja in se s tem povečalo povpraševanje
po ekološko neoporečnih pridelkih. Brkini pa bodo s predvidenimi počasnimi koraki uvajanja
ekološkega kmetijstva nekoč izkoristili ugodne naravne pogoje, kar je danes še neizkoriščen
potencial.
Preglednica 16: Ocena razvojnih možnosti Brkinov za ekološko kmetijstvo
Prednosti
Slabosti
Priložnosti
Nevarnosti
- reka Reka
- čisto, neonesnaženo - pobočja - veliki
- pojav suš na
namakalni vir
in ohranjeno okolje
nakloni, plitve prsti,
kraškem delu
- gozdna bogastva (čist zrak, mir, prsti) poraslost
Brkinov
- dovolj velika
- ozke grape in strma les, gobe, kostanj
- zaraščena
količina padavin,
pobočja neprimerna
pokrajina, izrazita
- slemena Brkinov velike zaloge tekoče za kmetijsko izrabo
procesa ogozdovanja
vode, dobro razvita
- neprimerne prsti za primerna za ekološko in ozelenjevanja
- onesnaževanje
rečna mreža
kmetijstvo (distrična poljedeljstvo,
živinorejo, sadjarstvo kraške podtalnice s
- primerna n.m.v. za rjava, psevdogleji,
- pobočja Brkinov gojenje vseh vrst
hipogleji)
kmetijstvom
kulturnih rastlin
- apnenčasta matična primerna za ekološko - žled, pozeba, slana
(termalni pas- omejeno delo s
podlaga - posledičen rejo ovac, koz
prisojna pobočja)
kmetijsko
razvoj
- apnenčasti del
- primernost prsti za
Brkinov - primeren
mehanizacijo zaradi
mikrolokacijsko
kmetijstvo (evtrične
plitve prsti
za ekološko rejo
prevelikih naklonov
rjave prsti, rendzine) - zaraščena pokrajina ovac, koz, ekološke
- spiranje prsti zaradi
- divjad uničuje
nasade jablan, hrušk, prevelikih naklonov
češpelj, češenj
- Ilirska Bistrica,
pridelek
Divača, Kozina- dolinsko dno reke
- 60 % ostarelih
Reke - primerno za
pomembna storitvena - demografski
kmetij brez
središča za Brkine
primanjkljaj
ekološko
naslednika
poljedeljstvo,
- v bližini pomembne - gostota poselitve
- nepripravljenost
prometne
pod slovenskim
vrtnine, krmne
vprašanih na širitev
rastline, v vremski
meddržavne
povprečjem kmetijske dejavnosti,
dolini ekološki
povezave s Hrvaško
starajoče
visok delež namer
sadovnjaki
in Italijo
prebivalstvo
opustitve kmetovanja
- nizka stopnja
- neangažiranost in
- veliko
izobrazbe
nezanimanje
neizokoriščenih
- pomanjkanje
prebivalstva za
kmečke delovne sile, potencialnih parcel
ekološko kmetijstvo
ker se zaposljuje v
za sadovnjake
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drugih panogah
- nepripravljenost
prebivalcev na
spremembe
- malo ekoloških
kmetov
- nepozavanje
ekoloških pridelkov
med kupci
- neorganiziranost
kmetov (prodaja in
odkup)
- slaba poučenost o
zahtevah ekološkega
kmetijstva
- razdrobljenost med
4 občine
- oddaljenost od
velikih mest, ki
predstavljajo kupni
potencial (prodaja
ekoloških pridelkov
daleč od
proizvodnje)
- majhna kupna moč
in odsotnost tržišča v
Brkinih
- izguba Reškega in
Tržaškega tržišča

- obnovitev starih
visokodebelnih
sadovnjakov
- tradiconalno
območje za
sadjarstvo (stare
sorte jabolk, sliv,
češenj), zelje,
krompir
- za ekološko
kmetijstvo je drobna
zemljiška
razdobljenost
prednost - lažje
prilagajanje
- kraški pojavi na
kontanktnem krasu
za razvoj turizma
- razvoj turizma na
kmetiji, ekološki
turizem
- čezmejna prodaja
kmetijskih pridelkov
v Trst in Reko,
Brkini kot zaledje za
Slovensko in
Hrvaško Istro
- promocija in trženje
Brkinov na podlagi
starih običajev,
kulinarike;
žganjekuha, izdelava
brkinske blagovne
znamke
- poceni zemljišča in
hiše- možnost
doselitve tujcev
- pripravljenost
posameznikov za
sodelovanje v
ekološkem
kmetijstvu
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
ANKETA
VAS na slemenu/ pobočju/ dolini Reke/ krasu/ v slepih dolinah
1. Starost gospodarja kmetije?
2. Izobrazba gospodarja kmetije?
osnovnošolska
srednješolska

višje/ visokošolska izobrazba

3. Ali se preživljate samo s kmetijstvom?
DA
NE
Kje ste zaposleni?________________________________________
4. Koliko družinskih članov se preživlja z dohodki iz kmetijstva?
5. V katero kategorijo bi uvrstili svojo kmetijo?
mešana kmetija čista kmetija ostarela kmetija kmetijstvo kot dopolnilna dejavnost
6. Ali ima kmetija predvidenega naslednika?
DA
NE
7.Kako velika je vaša kmetija?__________________________________________________
8. Koliko zemlje obdelujete?
0-2 ha
2-5ha

5-10ha

10-20ha

nad 20ha

9. S katero kmetijsko panogo se ukvarjate?
sadjarstvo
poljedelstvo/ vrtnarstvo
živinoreja
prireja mleka
prireja mesa
drobnica- mleko
drobnica- meso
prašičjereja
konjereja
gozdarstvo (sečnja, vleka lesa)
10. Katere dopolnilne dejavnosti opravljate?________________________________________
Katere nameravate opravljati?________________________________________________
Katere dopolnilne dejavnosti bi lahko razvili na tem območju? (sirarstvo, oddaja
mleka, sadjarstvo…..)______________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Ali nameravate širiti svojo kmetijsko dejavnost?
DA
ZAENKRAT NE
NE VEMO
OPUSTILI BOMO
12. Vzroki za opustitev/ širitev kmetijske dejavnosti?
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13. Ali sodelujete s kmetijsko svetovalno službo? Ste zadovoljni s sodelovanjem?
___________________________________________________________________________
14. Ali prejemate kmetijske subvencije?
DA
NE
15. Ali ste član kmetijske zadruge/ društva? Katerega?
___________________________________________________________________________
16. Ali ste kdaj razmišljali, da bi začeli na vaši kmetiji ekološko kmetovati?
DA
NE
Zakaj DA, zakaj NE?
S čim bi se ukvarjali?
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Kako in kje vidite tržišče za ekološke pridelke?_________________________________
__________________________________________________________________________
18. Ali ste seznanjeni z zahtevami ekološkega kmetovanja?
___________________________________________________________________________
19. Ali ste seznanjeni s pravnimi določili za pridobitev ekološkega certifikata?
___________________________________________________________________________
20. Kaj vas najbolj moti pri uvajanju ekološkega kmetijstva?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21. Kaj je po vašem mnenju največja ovira pri širitvi ekološkega kmetijstva?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
22. Menite, da so Brkini primerni za razvoj ekološkega kmetijstva?
DA
NE
Zakaj? __________________________________________________________________
23. Kateri deli Brkinov so po vašem mnenju najprimernejši za uvajanje ekološkega
kmetijstva?_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
24. Se vam zdi, da je vstop Slovenije v EU prinesel pozitivne spremembe za kmetijstvo v
Brkinih?
DA
NE VEM
NI ČUTITI SPREMEMB
25. Kakšno obliko pomoči za izboljšanje kmetijstva pričakujete od občine?
SVETOVANJE
ORGANIZACIJA ODKUPA PRIDELKOV
REKLAMA
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