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PREDGOVOR 

Zamisel za izbor nosilne teme 7. konference Društva agrarnih ekonomistov Slovenije 
(DAES), ki smo jo 8. in 9.decembra 2016 organizirali na Kmetijskem inštitutu Slovenije 
(KIS) v Ljubljani, se je porodila v glavah članov Programsko-organizacijskega odbora 
letošnje konference, saj smo želeli nadaljevati tematski sklop in rdečo nit zadnje DAES 
konference leta 2013 v Krškem, ki sta se nanašala na proučevanje orodij za podporo 
odločanju v kmetijstvu ter razvoju podeželja. Pred vami je tako Zbornik 7. DAES 
konference z naslovom ''Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva''. 

DAES je stanovsko društvo agrarnih ekonomistov, ki že skoraj štirideset let združuje 

agrarne ekonomiste v Sloveniji, kateri delujejo v različnih raziskovalnih, pedagoških, 
strokovnih in gospodarskih organizacijah. Prizadeva si za razvoj in prenos znanj agrarne 
ekonomike kot uporabne ekonomske vede in za krepitev medsebojnih stikov in 
sodelovanja med ustanovami. Naše stanovsko združenje tako predstavlja strokovni in 
znanstveni forum za izmenjavo stališč na aktualna dogajanja, povezana z ekonomskimi 
vprašanji kmetijstva in ostalih členov v agroživilski verigi ter z razvojnimi vprašanji 
podeželja. Pomembna oblika dela našega društva je organizacija znanstvenih konferenc, 
ki obravnavajo aktualne teme in ponujajo možnost predstavitve raziskovalnega dela. 
DAES si tako lahko šteje v posebno čast, da je skupaj z Evropsko zvezo agrarnih 
ekonomistov (European Association of Agricultural Economists) leta 2014 v Ljubljani 
uspešno gostil 14. kongres evropskega združenja, kar je po koncu konference poželo 
nadvse ugodne odzive s strani celotne evropske agrarnoekonomske stroke. 

Tudi v okviru priprav na letošnjo konferenco smo se želeli držati uveljavljenega 
vsebinskega pristopa z vnaprej opredeljeno nosilno temo konference. Osrednja tematska 
rdeča nit tokratne konference je bila namenjena analizi kakovosti in ustreznosti 
analitičnih podlag v kmetijstvu ter možnostih za njihovo izboljšanje na eni strani, ter 
uporabnosti analitičnih podlag za načrtovanje in usmerjanje ukrepov kmetijske politike v 
Sloveniji na drugi strani. Pri nas namreč, tako kot v mnogih drugih državah, ne 
razpolagamo z dovolj kakovostnimi analitičnimi podlagami s katerimi bi lahko učinkovito 
spremljali in analizirali uspešnost gospodarjenja v kmetijstvu, oziroma so nekatere 
analitične podlage za potrebe ustreznih kvantitativnih analiz na tej ravni nezadostno 
izkoriščene. 

V plenarnih predavanjih sta vabljena gosta iz tujine, dr. Olga Melyukhina iz OECD v 
Parizu ter dr. David Verhoog iz UR LEI v Wageningenu, predstavila ključne značilnosti 
aplikacij analitičnih podlag za načrtovanje razvoja kmetijstva v Evropi, kar sta oba 
domača vabljena predavatelja, prof. dr. Karmen Pažek ter g. Tomaž Cunder, na primeru 
slovenskih izkušenj odlično nadgradila. Konferenca se je v tem kontekstu uspešno 
dopolnila z organizacijo tematske okrogle mize, kjer je razprava vseh udeleženih 
sogovornikov odprla precej novih izzivov za celotno slovensko agrarnoekonomsko stroko 
in njeno delovanje v prihodnje. 

Vsi objavljeni znanstveni prispevki so bili recenzirani s strani dveh neodvisnih 
ekspertov, kar zagotavlja tako ustrezno znanstveno raven člankov, kot tudi izpričuje 
samo tematsko relevantnost prispevkov. Predvsem veseli napredek pri znanstvenem 

delu na področju agrarne ekonomike s strani mlajših kolegic in kolegov, ki prihajajo iz 
različnih univerzitetnih središč ter raziskovalnih ustanov v Sloveniji. Predstavljeni članki v 
pričujočem Zborniku kažejo na to, da smo vsi skupaj na pravi poti. 
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Letošnja DAES konferenca s seboj prinaša tudi malce sentimentalno noto. Izbira 
Kmetijskega inštituta Slovenije za prizorišče 7.konference našega društva ni slučajna. S 
tem dogodkom se slovenski agrarni ekonomisti želimo zahvaliti dvema našima 
uglednima strokovnjakoma, ki počasi zaključujeta svojo aktivno poklicno pot: dr. Tini 
Volk in dr. Miroslavu Rednaku. Vsak po svoje sta s svojo visoko strokovnostjo in 
izjemnim delovnim pristopom pomembno tlakovala pot generacijam agrarnih 
ekonomistov, ki prihajajo in s tem zapustila neizbrisen pečat v razvoju slovenske agrarne 
ekonomike. Dr. Rednak bo nedvomno ostal zapisan tudi po tem, da je bil prvi 
promoviran doktor znanosti s področja agrarne ekonomike v Sloveniji (2003), in kot tak 
tudi prvi doktor znanosti na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v 
Mariboru. Življenje včasih piše čudne zgodbe, saj je bil dr. Miroslav Rednak na začetku 
moje poklicne kariere moj prvi šef, hkrati pa na drugi strani tudi moj prvi doktorand, pri 
čemer sva vseskozi ostala dobra stanovska kolega in zvesta prijatelja. 

Za zaključek bi se želel iskreno zahvaliti vsem, ki so prispevali k uspešni izvedbi 
konference in pripravi zbornika. Zahvala gre najprej vabljenim predavateljem, ki so se 
prijazno odzvali povabilu in svoje ugotovitve delili z nami, kot seveda tudi vsem 
referentom, ki so s svojimi prispevki obogatili konferenco. Zahvala gre seveda tudi vsem 
članom Programsko-organizacijskega odbora za njihovo opravljeno delo in prizadevanja. 
V imenu Društva agrarnih ekonomistov Slovenije pa bi se želel še prav posebej zahvaliti 
g. Tomažu Cundru, predstojniku Oddelka za ekonomiko kmetijstva na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije ter predsedniku Organizacijskega odbora konference za vodenje 
celotnega recenzijskega postopka ter vseh tehnično-organizacijskih zadev vezanih na 
organizacijo konference, kot tudi vsem njegovim najožjim sodelavcem na oddelku za 
njihovo res požrtvovalno in nesebično delo. 

 

prof. dr. Jernej Turk, 

predsednik Društva agrarnih ekonomistov Slovenije in 

predsednik Programskega odbora 
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UPORABA SEKUNDARNIH PODATKOV O 
KMETIJSTVU IN PODEŽELJU ZA RAZISKOVALNE 

IN ODLOČITVENE NAMENE 

Štefan BOJNECa 

IZVLEČEK 

Prispevek podaja pregled uporabe sekundarnih podatkov o slovenskem kmetijstvu 
in podeželju za raziskovalne in odločitvene namene. Osredotoča se na uporabo 
statističnih podatkov in podatkov vodenja računovodstva na kmetijah. Razpoložljivost in 
kakovost sekundarnih podatkov o slovenskem kmetijstvu in podeželju sta se bistveno 
izboljšala. Eden od razlogov je, da je večina teh podatkov zbrana za potrebe nacionalne 
statistike in za potrebe primerjave podatkov vsaj na ravni držav Evropske unije (EU). 
Zato obstaja tesna povezanost med nacionalnim statističnim uradom in evropskim 
statističnim uradom Eurostat, ki koordinira večino zbiranja, obdelave in objave 
podatkov za države EU. Povečala se je tudi uporaba sekundarnih podatkov za 
raziskovalne namene. To velja tako za analize, ki so osredotočene na slovensko 
kmetijstvo in podeželje, kot tudi za primerjalne analize z drugimi državami. Odprto 
ostaja vprašanje, v kolikšni meri so obstoječi sekundarni podatki in dobljeni rezultati 
raziskav uporabljeni za odločitvene namene. 

Ključne besede: podatki o kmetijstvu, pregled raziskav, proces odločanja, Slovenija 

THE USE OF SECONDARY DATA ON AGRICULTURE AND 
RURAL AREAS FOR RESEARCH AND DECISION PURPOSES 

ABSTRACT 

This paper provides an overview of the use of secondary data on Slovenian 
agriculture and rural areas for research and decision purposes. It focuses on the use of 
statistical data and data, which are obtained from Farm Accountancy Data Network on 
farms. Availability and quality of secondary data on Slovenian agriculture and rural 
areas are significantly improved. One reason is that most of the data are collected for 
the purposes of national statistics and for the comparison of data at the level of the 
European Union (EU) countries. Therefore, there is a close relationship between 
national statistical office and the European Statistical Office Eurostat, which coordinates 
most of the collection, processing and publication of data for the EU countries. It has 
also increased the use of secondary data for research purposes. This applies both to 
the analysis, which focused on Slovenian agriculture and rural areas, as well as a 
comparative analysis with other countries. The open question remains as to what 
extent the existing secondary data and the results of research are used for decision-
making purposes. 

Keywords: data on agriculture, review of research, decision-making, Slovenia 

 

                                                           
a Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper; e-pošta: 
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1 Uvod 
Slovenska agrarno-ekonomska znanost je v času tranzicije in po vstopu v Evropsko 

unijo (EU) vidno napredovala in se internacionalizirala, kar potrjujejo tudi nekatere 
mednarodne znanstvene raziskave in objave o vodilnih avtorjih (von Cramon-Taubadel 
in Nivyevskyi, 2012) in vodilnih so-avtorjih in so-citatnih mrežah v literaturi ekonomike 
kmetijstva (Popp, Kovács, Balogh in Jámbor, 2016), ki so povezane z vsebinami 
kmetijstva in podeželja v srednji in vzhodni Evropi v času tranzicije in razširitve EU proti 
vzhodu. Pri tem pa ni zaslediti ne domače in ne tuje raziskave, ki bi prikazala dosedanjo 
uporabo in s tem možnosti za nadaljnjo uporabo sekundarnih podatkov o kmetijstvu in 
podeželju za raziskovalne in odločitvene namene pri nas. 

Sekundarne baze podatkov o slovenskem kmetijstvu in podeželju so doživele 
pomembne spremembe v količini zbranih podatkov in kakovostne izboljšave. Zato je 
namen in cilj prispevka prikazati obstoječe sekundarne podatke raziskovanj statistike, 
registrov in drugih obstoječih sekundarnih podatkov o kmetijstvu in podeželju ter drugih 
sekundarnih podatkovnih bazah, ki so bili analizirani in uporabljeni v akademsko 
raziskovalne namene in/ali so služili kot analitične podlage za načrtovanje razvoja 
slovenskega kmetijstva in podeželja. 

Prispevek v nadaljevanju na kratko pojasni uporabljen pristop in metodo primerjalne 
in deskriptivne analize. Temu sledi sistematičen prikaz in pregled obstoječih in 
uporabljenih sekundarnih podatkov o slovenskem kmetijstvu in podeželju za 
raziskovalne in odločitvene namene. Potem izvede implikacije za raziskovalne in 

odločitvene namene ter na koncu sklene z ugotovitvami in možnostmi za nadaljnje 
raziskovanje. 

2 Metode 

Kot metoda analize je uporabljen pregled in primerjava dosedanjih analiz in 
objavljenih raziskav in člankov. Izhaja se iz širokega spektra analize predvsem 
znanstvenih člankov in uporabljenem metodološkem vidiku ter implikacijah za 
raziskovalne in odločitvene namene. Prikazani pregled se lahko v prihodnje nadgradi z 
analizo še drugih raziskav in objav, ki jih bodisi nismo zasledili ali so bile na nove 
izvedene. Poskušalo se je vključiti nam poznane in dostopne enote in vire literature, da 

se prikaže evolucija in čim bolj celovito stanje raziskovanja in uporabe obstoječih 
sekundarnih podatkov o slovenskem kmetijstvu in podeželju za raziskovalne in 
odločitvene namene. Uporabljena metoda je primerjalna in deskriptivno analitična. 

Za celovitejšo primerjalno in deskriptivno ovrednotenje rezultatov dosedanjih 
raziskav in ugotovitev bi bilo zanimiva tudi primerjava slovenskih dosežkov z dosežki na 
tem področju z vsaj našimi sosednjimi državami in mednarodnimi primerjavami z 
državami, ki so na podobni stopnji ekonomske razvitosti in družbeno-ekonomskega 
razvoja. Kljub temu, da takšna analiza še ni bila izvedena, se bomo v tem prispevku 
osredotočili le na prikaz raziskav in uporabe rezultatov za slovensko kmetijstvo in 
podeželje po skupinah obstoječih sekundarnih podatkov, ki smo jih poskušali zaokrožiti 
in prikazati glede na časovno pogostost zbiranja in objavljanja podatkov ter s tem 

razpoložljivosti podatkov in glede na določene vsebine, ki so relevantne z agrarno-
ekonomskega vidika. 
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3 Pregled uporabe sekundarnih podatkov o kmetijstvu 
in podeželju za raziskovalne in odločitvene namene 

Osrednji del prispevka je sistematičen prikaz in kratko ovrednotenje dosedanjih 
raziskav, ki so uporabile sekundarne podatke o slovenskem kmetijstvu in podeželju. 
Čeprav je bil primarni cilj, da se vključijo vse relevantne raziskave in objave, je kljub 
temu možno, da je bila katera prav tako relevantna enota literature izpuščena, kar 
pomeni, da gre za začeten poskus, ki lahko ima določene omejitve, ki se bodo lahko 
dopolnile z novimi raziskovanji v prihodnje. 

3.1 Uporaba letnih statističnih podatkov 

Statistični podatki, ki so prikazani v statističnih letopisih, letnih pregledih kmetijstva 
in za novejša leta v elektronski obliki na spletni strani Statističnega urada Republike 
Slovenije (SURS, 2016b), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP, 
2016) in Kmetijskega inštituta Slovenije (Volk, 2013; KIS, 2016) predstavljajo 
pomemben vir podatkov za raziskovanje in za odločitvene namene. Omenjeni podatki so 
podlaga za razne analize slovenskega kmetijstva in podeželja, zlasti na agregatni in 
panožni ravni ter na ravni posameznega kmetijsko-živilskega proizvoda, s strani domačih 
raziskovalcev in drugih uporabnikov teh podatkov ter tujih raziskovalcev in mednarodnih 
primerjav slovenskega kmetijstva in podeželja. 

Ustaljena letna raziskava je Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in 
ribištva v posameznem letu, ki ga skupaj pripravita Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano (vmes se je imenovalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) in Kmetijski 
inštitut Slovenije, kot na primer za leto 2012 (Volk, 2013). Gre za eno od zelo redkih 
letnih raziskav, ki se redno že skoraj dve desetletji bolj ali manj neprekinjeno izvaja na 
letni ravni z zbranimi ažuriranimi podatki o kmetijstvu in razvoju podeželja ter 
pojasnitvami, ki bi se lahko uporabljale tudi za odločitvene namene zlasti za potrebe 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Med temi podatki so tudi nacionalni računi, z delom, ki se nanaša na kmetijstvo in v 
več letnih zaporedjih objavljene statistične simetrične input-output tabele (SURS, 
2016a), ki so bile uporabljene tudi že pri modeliranju medsektorskih in regionalnih input-
output tokov in multiplikatorjev, kot na primer Sila, Kuhar in Erjavec (2003). 

Z dodatno razčlenjenimi podatki do vključno posameznega kmetijsko-živilskega 
proizvoda so se obstoječi statistični podatki lahko uporabili tudi za bolj sofisticirana 
sektorska modeliranja kmetijstva, kot na primer Kožar in Erjavec (2011), ki sta uporabila 
metode pozitivnega matematičnega programiranja za sektorsko modeliranje 
slovenskega kmetijstva. 

3.2 Uporaba podatkov popisov prebivalstva in kmetijstva/kmečkih 

gospodarstev 

Popisi prebivalstva in v novejšem obdobju popisi kmetijstva oziroma kmečkih 
gospodarstev so postali pomemben sekundarni vir podatkov za različne možne analize o 
kmečkih gospodarstvih. Čeprav obstajajo nekatere akademske raziskave, ki so uporabile 
podatke iz popisov prebivalstva in posebej popise o kmečkih gospodarstvih (Kovačič, 

1996; Udovč in sod., 2006; Knific, 2013; Knific in Bojnec, 2015), je njihova uporaba bila 
relativno omejena po obsegu raziskav glede na možnosti, ki jih omogočajo obstoječi 
sekundarni podatki. 

Po Lavriču (1935, 1955), ki je bil eden od začetnikov kmetijske statistike in 
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statistično ekonomske analize kmetijstva pri nas, se je z obdelavo socio-ekonomske in 
velikostne strukture kmetij in povezanih vprašanj razvoja slovenskih kmetij z uporabo 
statističnih popisnih podatkov posebej ukvarjal Kovačič (1996) in Kovačič in sod. (1995, 
1996). Pri tem so bili uporabljeni statistični popisni podatki iz let 1981 in 1991. Prav tako 
je Kovačič s sodelavci (2000) preučeval razvojno-tipološko členitev podeželja pri nas. 
Udovč in sod. (2006) so analizirali socio-ekonomske tipe kmetij, s podatki, ki so bili 
pridobljeni s popisom kmetijskih gospodarstev pri nas v letu 2000. 

Juvančič in Erjavec (2005) sta analizirala zaposlitvene odločitve na kmečkih 
gospodarstvih v Sloveniji z uporabo probit modela v obdobju 1991–2000. Med dejavniki 
odločitev sta upoštevala osebne značilnosti gospodarja kmečkega gospodarstva (spol, 

starost, raven izobrazbe, možnosti nekmetijskega dohodka), značilnosti gospodinjstva 
(velikost, struktura), značilnosti kmečkega gospodarstva (ekonomska velikost, dejavnik 
delo, delovna intenzivnost) in pogoje na lokalnem trgu dela. 

Knific (2013) je analizirala strukturne spremembe na kmečkih gospodarstvih na 
območju škofjeloškega podeželja, in sicer s primerjavo občin Gorenja vas – Poljane in 
Škofja Loka med dvema popisoma kmečkih gospodarstev v letih 2000 in 2011. Za isto 
geografsko območje in časovno obdobje sta Knific in Bojnec (2015) prikazala 
spremembe v strukturi uporabe zemljišč na kmečkih gospodarstvih na hribovitem 
podeželskem območju. 

Obdelave zbranih statističnih popisnih podatkov in objave rezultatov so bile na 
agregirani ravni izdelane v okviru raziskav, ki jih je izdal SURS, kot na primer Dernulc in 

sod. (2002) o popisu kmetijskih gospodarstev v letu 2000. 

Podatki popisov prebivalstva in posebej kmetijstva/kmečkih gospodarstev bi lahko 
bili koristni za številne druge možne raziskave o strukturnih spremembah v daljšem 
časovnem razdobju in za primerjave znotraj posameznih manjših teritorialnih enot kot so 
občine ali skupine občin na določenem geografsko-regionalnim območjem in med njimi. 

3.3 Uporaba podatkov statistike cen 

Gibanje in spremljanje cen kmetijsko-živilskih proizvodov ima pri nas že dolgo 
tradicijo. Cene se spremljajo na različnih ravneh vrednostne verige. Pri tem se izmed 
različnih možnih virov podatkov omejujemo na statistične podatke, ki so povezani s 
spremljanjem cen na različnih ravneh živilsko-prehrambne verige od kmeta, predelave in 

maloprodaje do končnega kupca. Nekaj analiz je bilo izvedenih na tem področju, ki so 
uporabile podatke o odkupnih cenah kmetijskih pridelkov in o maloprodajnih cenah 
določenih kmetijsko-živilskih proizvodov. Tako sta Bojnec in Peter (2005) analizirala 
navpično povezanost in konkurenčnost na trgu govejega in svinjskega mesa. Bakucs, 
Bojnec in Fertő (2012) so statistične podatke o gibanju cen na različnih ravneh 
prehrambne verige povezali še z makro-ekonomskimi podatki, ki so povezani z 
monetarno politiko, ki so bili do prevzema evra v Sloveniji povezani z Banko Slovenije, 
po prevzemu evra pa z Evropsko centralno banko. 

Bakucs, Bojnec in Fertő (2015) so analizirali prostorsko, horizontalno integracijo 
sorodnih trgov pšenice v Sloveniji in na Madžarskem. Hassouneh, Serra in Bojnec (2015) 
pa so analizirali nelinearnosti v vertikalni cenovni povezanost na trgu jabolk v Sloveniji. 

3.4 Uporaba podatkov statistike zunanje trgovine 

Zunanje-trgovinske analize so bile izdelane praktično od samega začetka zbiranja 
podatkov, ki je bilo zgodovinsko gledano organizirano in locirano v okviru različnih 
institucij, s tem, da sta bistveni namen in cilj zbiranja podatkov ostajala podobna, da se 
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je zagotavljala nepretrganost podatkov. Največja novejša strukturna preloma pri 
zbiranju podatkov o zunanji trgovini sta predstavljala vzpostavitev samostojne slovenske 
države, kjer so teoretično vsi zunanjetrgovinski tokovi ozemlja Slovenije postali 
evidentirani in vstop Slovenije v EU, ko so bile odpravljene tradicionalne trgovinske meje 
z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. 

Poleg uradnih institucij, ki so zbirale in objavljale zunanjetrgovinske podatke, je 
obstajal akademski interes in potreba za uporabo zunanjetrgovinskih podatkov za 
raziskovalne in odločitvene namene. Kombinacijo akademskega in odločitvenega 
namena na primer predstavlja deskriptivni zunanjetrgovinski prikaz, ki je stalnica v letnih 
poročilih o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva (glej na primer Poročilo o 

stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2012, 2013). 

Številne so bile raziskave slovenske kmetijsko-živilske zunanje trgovine in njene 
primerjave z drugimi državami. V novejšem času zlasti z državami EU. Tako sta na 
primer Bojnec in Hartmann (2004) analizirala slovensko zunanjo trgovino s posameznimi 
živilskimi proizvodi znotraj panožne trgovine. Majkovič (2007) je analizirala slovensko 
zunanjo trgovino s kmetijskimi in živilskimi proizvodi z uporabo statistično-
ekonometrične analize. Majkovič, Bojnec in Turk (2007) so prikazali razvoj kmetijsko-
živilske trgovine za nove članice EU iz srednje in vzhodne Evrope s poudarkom na 
Sloveniji. Med številnimi objavljenimi članki na temo kmetijske-živilske trgovine naj 
navedemo še Bojnec in Fertő (2007), ki sta analizirala proces dohitevanja Slovenije in 
Madžarske z EU v trgovini s kmetijsko-živilskimi in lesnimi proizvodi in Bojnec in Fertő 

(2012), ki sta analizirala stabilnost in dolžino trajanja izvoza kmetijsko-živilskih 
proizvodov iz držav EU, vključno iz Slovenije. 

Na koncu velja še omeniti, da obstajajo različni možni viri podatkov za analiziranje 
kmetijsko-živilske in druge zunanje trgovine Slovenije, kar poleg specifične nacionalne 
zunanje trgovine omogoča številne primerjave z drugimi državami. 

3.5 Uporaba podatkov knjigovodstva na kmetijah (FADN) 

Razvoj koncepta in zbiranja podatkov knjigovodstva na kmetijah (FADN) se je v 
Sloveniji začel pred vstopom Slovenije v EU. Čeprav podatki FADN niso bili povsem 
prilagojeni zahtevam Eurostata, so bili uporabljeni v raziskavah in pri objavah 
akademskih člankov. 

Turk (1995) je ocenil tehnično učinkovitost slovenskih kmetij specializiranih v mlečno 
proizvodnjo z uporabo panelnih podatkov. Piesse, Thirtle in Turk (1996) so analizirali 
učinkovitost kmetij specializiranih v mlečno proizvodnjo, pri čemer je bil poudarek na 
lastništvu kmetijskih obratov in uporabi dveh metodoloških pristopov: ekonometričnega 
pristopa in tehnike programiranja. Thirtle, Piesse in Turk (1996) so v podobni raziskavi 
analizirali produktivnost kmetijskih obratov z uporabo multilateralnega Malmquist 
indeksa na primeru slovenskih družinskih kmetij in podjetij specializiranih v mlečno 
proizvodnjo. Pajntar (1997) je prikazala spremljanje dohodkovnega položaja kmetij v 
Sloveniji po FADN metodologiji. Brümmer (2001) je uporabil podatke FADN v okviru 
projekta Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in članka o 
tehnični učinkovitosti družinskih kmetij v Sloveniji. Bojnec in Latruffe (2008) sta 

analizirala tehnično, stroškovno, alokacijsko in ekonomsko učinkovitost slovenskih 
kmetij. Prav tako sta Bojnec in Latruffe (2009a) ocenila dejavnike tehnične učinkovitosti 
slovenskih kmetij. Bojnec in Latruffe (2009b) sta tudi prikazala spremembe v 
produktivnosti v slovenskem kmetijstvu s primerjavo podobnosti in razlik indeksov 
produktivnosti med različnimi kmetijskimi proizvodnimi usmeritvami. Nadalje sta 
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ugotavljala podobnosti in razlike v učinkovitosti slovenskih kmetij v povezavi z velikostjo 
kmetij (Bojnec in Latruffe, 2011a). Prav tako so bili analizirani dejavniki in modeli 
investicijskih odločitev slovenskih kmetij (Bojnec in Latruffe, 2011b). 

Vstop Slovenije v EU je tudi na področju reprezentativnosti in kakovosti podatkov, 
kot to velja za FADN podatke, pomenil korak naprej. Velikost vzorca kmetij, ki so 
vključene v FADN, se je povečala. Večji pomen je bil posvečen tudi načinu vzorčenja in s 
tem reprezentativnosti zbranih podatkov. Podatki FADN za slovenske kmetije se tako 
lahko uporabljajo tudi za različne primerjalne analize na evropski ravni. Ena takšnih 
primerjalnih raziskav je Bakucs, Bojnec, Fertő in Latruffe (2013), ki povezuje velikost 
kmetij in njihovo rast na primeru poljedelskih kmetij in kmetij specializiranih v mlečno 

proizvodnjo v Franciji, na Madžarskem in v Sloveniji. 

V novejšem času se v preučevanje učinkovitosti kmetij vključujejo različni možni 
dejavniki, ki na to vplivajo. Tako sta na primer Bojnec in Fertő (2013) tehnično 
učinkovitost slovenskih kmetij v FADN vzorcu povezala z različnimi nekmetijskimi viri 
dohodkov in velikostjo kmetij. Bojnec in Latruffe (2013) pa sta različne kazalnike 
uspešnosti poslovanja in učinkovitosti kmetij povezala z velikostjo kmetij in kmetijskimi 
subvencijami. 

Podatki FADN pa omogočajo tudi različne druge vrste raziskav, ki so zlasti povezane 
z ukrepi kmetijske politike. Tako sta na primer Unay Gailhard in Bojnec (2015) analizirala 
pomen velikosti kmetij na sodelovanje v kmetijsko-okoljskih ukrepih v Sloveniji. Nadalje 
sta Unay Gailhard in Bojnec (2016) preučevala trajnost oziroma trajnostno sodelovanje 

kmetij v kmetijsko-okoljskih ukrepih v Sloveniji. 

3.6 Uporaba podatkov o lastništvu in rabi zemlje 

Zemljiška knjiga je ključen dokument in podatkovni vir o lastništvu zemlje. Kaže 
sedanje stanje in povezanost s historiatom oziroma zgodovinskim spreminjanjem 
lastništva parcel, katere parcelne številke pa so se prav tako s spremembami zemljiških 
knjig spreminjale. Pri rabi podatkov zemljiške knjige, ki je locirana v okviru (okrajnih) 
sodišč, so Geodetske uprave lahko dodaten vir informacij o lastništvu zemlje in zlasti 
glede njihove parcelizacije ter poteka določenega zemljišča v naravi. 

Glede rabe zemlje je lahko pomemben vir podatkov SURS. V primeru specifičnih, bolj 
razdelanih podatkov pa bi to lahko bili podatki GERK-ov v zvezi s kmetijskimi 

subvencijami za zemljiške površine, satelitski posnetki o rabi zemlji in za določene 
podatke tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Agrarno-ekonomske raziskave na področju lastništva in rabe zemlje pri nas so dokaj 
omejene. Običajna uporaba sekundarnih podatkov je na agregirani ravni kot na primer 
Volk (2013). 

3.7 Uporaba podatkov ankete o delovni sili 

Statistična anketa o delovni sili ni specifično usmerjena na kmetijstvo, ker pokriva 
vse sektorje gospodarstva. Zato pa omogoča spremljanje in analiziranje tokov delovne 
sile ne samo znotraj posameznega sektorja, kot je na primer kmetijstvo, ampak tudi 
medsektorske tokove delovne sile. Tako sta na primer Bojnec in Dries (2005) preučevala 
in analizirala tokove delovne sile in njihove dejavnike v in izven kmetijstva, pri čemer so 
bili uporabljeni trije sektorji gospodarstva – kmetijstvo, industrija in storitveni sektor – v 
povezanosti s tokovi delovne sile v in izven brezposelnosti in v in izven upokojevanja. 
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3.8 Uporaba podatkov ankete o porabi gospodinjstev 

Anketa o porabi gospodinjstev se je v preteklosti že uporabljala za različne analize 
porabe posameznikov za posamezne proizvode in storitve, ki živijo v različnih vrstah 
gospodinjstev. Njen namen je prikazati celotno porabo gospodinjstev za različne vrste 
dobrin in storitev, ki jih trošijo gospodinjstva. So tudi primeren vir podatkov za analizo 
povpraševanja po hrani (Erjavec in Turk, 1998), saj je možno kot dejavnike 
povpraševanja po hrani različnih vrst gospodinjstev upoštevati različne osebne 
značilnosti in značilnosti gospodinjstva, ki lahko vplivajo na povpraševanje in obnašanje 
potrošnikov pri nakupu hrane (Regoršek in Erjavec, 2007). 

3.9 Drugi sekundarni podatki 

Med druge vire sekundarnih podatkov, ki se dajo povezati s kmetijstvom, bi lahko 
uvrstili na primer tiste, ki so povezane s proračunom Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in povezanih subvencij, ki so namenjene za kmetijstvo in razvoj 
podeželja. Pri tem bi lahko bili pomembni podatki, s katerimi razpolaga Agencija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Nadalje so za specifične raziskovalne in odločitvene namene lahko pomembni 
podatki še drugih državnih in vladnih skladov in agencij. Med temi je lahko pomemben 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Že v primeru preučevanja in analiziranja cen v kmetijstvu in živilstvu Slovenije smo 
delno omenili podatke, ki jih spremlja Banka Slovenije, kot so monetarne in tečajne 
politike ter politike obrestnih mer, ki so prav tako delno povezane s kmetijstvom in 
razvojem podeželja. 

3.10 Uporaba registrov na področju kmetijstva 

Pomemben vir sekundarnih podatkov o kmetijstvu in podeželju za raziskovalne in 
odločitvene namene so lahko registri, ki so bili vzpostavljeni v okviru Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot na primer register govedi, drobnice in 
vinogradov, iz katerih so razvidne dinamične spremembe in sledljivosti v spremljanju 
določenega pojava. 

3.11 Uporaba drugih, splošnih registrov 

V Sloveniji, podobno kot v drugih državah EU, obstajajo še številni drugi registri, ki 
so direktno ali indirektno povezani s kmetijstvom in podeželjem, kot na primer tisti, ki 
pokrivajo prebivalstvo, stavbe in stavbne objekte, različna motorna in delovna vozila. V 
teh splošnih registrih so tudi podatki, ki se nanašajo na kmetijstvo in podeželje. 

4 Implikacije za raziskovalne in odločitvene namene 

Iz zgoraj prikazanega izhaja, da so številni obstoječi sekundarni podatki bili 
uporabljeni za raziskovalne in/ali odločitvene namene. Kljub relativni majhnosti 
slovenskega raziskovalnega prostora, so bile izvedene in objavljene številne raziskave. 
Nekateri obstoječi sekundarni podatki pa so bili do sedaj uporabljeni v manjši meri, kot 
na primer nekateri zgoraj predstavljeni registri. Razlogi za to bi lahko bili v manjšem 

zanimanju za določena raziskovalna vprašanja, kar pa je pogosto tudi povezano s 
financiranjem raziskav in raziskovalnega dela. Absolutno in relativno gledano, se je delež 
sredstev, ki je bil namenjen za raziskovalno dejavnost v Sloveniji zmanjševal in podoben 
je verjetno tudi trend na področju financiranja raziskav, ki so na področju agrarne 
ekonomike. Ne gre prezreti, da številne zgoraj navedene raziskave in objave člankov 
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niso prejele nobenega financiranja v Sloveniji in da so nadalje številne od njih v glavnem 
nastale kot rezultat določenih multilateralnih ali bilateralnih projektov, ki so namenjeni 
pokrivanju potnih stroškov raziskovalcev, ki neposredno sodelujejo na teh raziskovalnih 
projektih. V primeru, da se bo takšna tendenca financiranja raziskovalne dejavnosti 
nadaljevala v prihodnje, ni pričakovati, da bo prišlo do povečanega raziskovalnega dela 
in uporabe obstoječih sekundarnih podatkov za raziskovalne namene ter tudi ne 
povečanega sodelovanja in uporabe rezultatov raziskav v odločitvene namene. 

Ena od možnosti za financiranje raziskav je vključevanje v večje mednarodne 
raziskovalne projekte, kot je sedaj Horizon 2020. Običajno pa specifičen namen teh 
projektov ni osredotočen na Slovenijo, ampak na primerjalne analize, ki lahko izvedejo 

implikacije za širše evropsko in/ali globalno okolje. To je predvsem priložnost, da se 
slovenska agrarno-ekonomska znanost poveže in integrira v širši evropski in globalni 
prostor. 

Specifična osredotočenost raziskav na Slovenijo je lahko razvidna, ko je v določeni 
meri v financiranje raziskave vključena tudi slovenska stran ali pa gre za rezultate 
raziskav, ki so izvedene za namene državne statistike ali pa posameznih ministrstev, kot 
na primer Volk (2013). Glede na obsežnost slovenskega državnega aparata na 
ministrstvih, javnih agencijah in podobno, ki se je v zadnjih petindvajsetih letih povečal 
nekajkrat, je vprašanje, koliko sama neakademska javna uprava spremlja, kaj se dogaja 
na raziskovalnem področju in pri tem morebitne raziskovalne ugotovitve uporablja za 
odločitvene namene. Kjer obstaja večja povezanost med raziskovalno sfero in 

odločitveno ravnijo, je to povezano z urejenim stabilnim in preglednim financiranjem, 
kot je to primer Inštituta za raziskave v kmetijstvu (INRA) v Franciji ali pa mogoče 
Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) pri nas, kar pa predstavlja le del raziskovanj, ki 
potekajo na teh in sorodnih vsebinskih področjih. 

5 Sklep 
Iz kratkega pregleda dosedanjega raziskovanja izhaja, da je bilo izvedeno večje 

število analiz in je bilo večje število objav, ki so temeljile na uporabi obstoječih 
sekundarnih podatkov o kmetijstvu, podeželju in splošnih sekundarnih podatkih, ki 
vključujejo tudi povezave s kmetijstvom. Prikazana je prepletenost znanstveno-
strokovne paradigme znotraj slovenske agrarno-ekonomske analize in misli ter razkorak 
med državnim aparatom in raziskovalno sfero. Kakovost objav domačih avtorjev glede 
na mednarodno prepoznavnost in odmevnost znanstvenih revij se je bistveno izboljšala. 
Raziskave in objave pa so pogosto omejene na ozek krog raziskovalcev in še ožji krog 
raziskovalnih organizacij oziroma izobraževalno-raziskovalnih institucij. 

Kakovost sekundarnih podatkovno-analitičnih podlag o slovenskem kmetijstvu in 
podeželju se izboljšuje in vzpostavljeni so bili razni kmetijsko specifični in splošni registri 
in druge evidence, ki se poskušajo med seboj povezati. Čeprav so kmetijska statistika in 
nekateri drugi sekundarni podatkovni viri obstajali že v preteklosti, se večina zbranih 
podatkov za potrebe nacionalne statistike po vstopu Slovenije v EU uporablja tudi za 
potrebe statistik EU in mednarodnih primerjav podatkov. Zato obstaja tesno sodelovanje 
in povezanost med nacionalnimi in evropskimi statistikami in statističnimi uradi, pri 

čemer Eurostat koordinira večino zbiranja in obdelave podatkov, zagotavlja njihovo 
primerljivost in objave podatkov za države EU. To bi lahko tudi pomenilo, da se je 
reprezentativnost vzorcev in s tem kakovost vzorčnih sekundarnih podatkov izboljšala. 
Za primerljivost in ovrednotenje rezultatov dosedanjih raziskav in ugotovitev slovenskih 
dosežkov na tem področju bi bilo potrebno izvesti dodatne primerjave in analize z vsaj 
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nam sosednjimi državami in z državami, ki so na podobni stopnji ekonomske razvitosti in 
družbeno-ekonomskega razvoja. 

Čeprav se je povečala uporaba sekundarnih podatkov za raziskovalne namene, so 
dosedanje raziskave temeljile na različnih raziskovalnih motivih in pogosto občasnih 
projektih, ki pa niso nujno povezani s sistematičnim spremljanjem in analiziranjem 
raznih vidikov ekonomskega, socialnega, okoljskega in še kakšnega drugega 
trajnostnega vidika razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja. To velja tako za 
analize, ki so osredotočene na slovensko kmetijstvo in podeželje, kot tudi za primerjalne 
analize z drugimi državami. Odprto ostaja vprašanje, v kolikšni meri so obstoječi 
sekundarni podatki in dobljeni rezultati raziskav uporabljeni za odločitvene namene in v 

kolikšni meri so za to zainteresirani tisti, ki sprejemajo odločitve. Čeprav gre v tem 
primeru za specifično vprašanje in raziskovanje na področju agrarne ekonomske 
znanosti, ga ni možno izvesti iz splošnega konteksta povezanosti med znanstveno, 
strokovno in drugo javnostjo, kar bi se v konkretnem primeru lahko povezalo z 
odločitvenimi nameni. To pa je tudi povezano v širše družbeno-ekonomsko okolje z 
vlogo in pomenom slovenske znanosti v družbi nasploh v času tranzicije na lokalni ravni 
na eni strani in globalizacijo slovenske znanosti na drugi strani, ki predstavljajo izzive za 
raziskovanje in uporabe raziskav v odločitvene namene v prihodnje. 

6 Viri in literatura 
Bakucs L.Z., Bojnec Š., Fertő I. 2012. Monetary Impacts and Overshooting of Agricultural Prices: 

Evidence from Slovenia. Transformations in Business & Economics 11, 1, 25: 72-83 

Bakucs L.Z., Bojnec Š., Fertő I. 2015. Spatial Product Market Integration between Two Small, Open 
Neighbouring Economies. Agribusiness 31: 171-187 

Bakucs L.Z., Bojnec Š., Fertő I., Latruffe L. 2013. Farm Size and Growth in Field Crop and Dairy 
Farms in France, Hungary and Slovenia. Spanish Journal of Agricultural Research 11, 4: 869-
881 

Bojnec Š., Dries L. 2005. Causes of Changes in Agricultural Employment in Slovenia: Evidence from 
Micro-Data, Journal of Agricultural Economics 56, 3: 399-416 

Bojnec Š., Fertő I. 2007. The Catching-up Process of European Enlargement: Hungarian and 
Slovenian Agricultural, Food, and Forestry Trade. Eastern European Economics 45, 5: 5-34 

Bojnec Š., Fertő I. 2012. Does EU Enlargement Increase Agro-Food Export Duration? The World 
Economy 35, 5: 609-631 

Bojnec Š., Fertő I. 2013. Farm Income Sources, Farm Size and Farm Technical Efficiency in 
Slovenia, Post-Communist Economies 25, 3: 343-356 

Bojnec Š., Latruffe L. 2008. Measures of Farm Business Efficiency. Industrial Management & Data 
Systems 108, 2: 258-270 

Bojnec Š., Latruffe L. 2009a. Determinants of Technical Efficiency of Slovenian Farms, Post-
Communist Economies 21, 1: 117-124 

Bojnec Š., Latruffe, L. 2009b. Productivity Change in Slovenian Agriculture during the Transition: A 
Comparison of Production Branches. Ekonomický Časopis – Journal of Economics 57, 4: 327-
343 

Bojnec Š., Latruffe L. 2011a. Farm Size and Efficiency during Transition: Insights from Slovenian 
Farms. Transformations in Business & Economics 10, 3: 104-116 

Bojnec Š., Latruffe L. 2011b. Financing Availability and Investment Decisions of Slovenian Farms 
during the Transition to a Market Economy. Journal of Applied Economics 14, 2: 297-317 

Bojnec Š., Latruffe L. 2013. Farm Size, Agricultural Subsidies and Farm Performance in Slovenia, 
Land Use Policy 32: 207-217 



22 

© DAES 2016 

Štefan Bojnec 

 
 

 

Bojnec Š., Peter G. 2005. Vertical Market Integration and Competition: The Meat Sector in Slovenia. 
Agricultural and Food Science 14, 3: 236-248 

Bojnec Š., Hartmann M. 2004. Agricultural and Food Trade in Central and Eastern Europe: The 
Case of Slovenian Intra-Industry Trade. Discussion Paper no. 65. Halle (Saale): Institute of 
Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO) 

Brümmer B. 2001. Estimating Confidence Intervals for Technical Efficiency: The Case of Private 
Farms in Slovenia, European Review of Agricultural Economics 28, 3: 285-306 

Dernulc S., Iljaš Petrovič U., Kutin Slatnar B., Orešnik I., Cunder T., Golež M., Juvančič L. 2002. 
Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000. Rezultati raziskovanj, 15, Kmetijstvo in ribištvo, 
št. 777. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije: 256 str. 

Erjavec E., Turk J. 1998. Ekonometrična analiza povpraševanja po hrani v Sloveniji = Econometric 
analysis of the Slovene food demand. Slovenska ekonomska revija 49, 6: 527-538 

Hassouneh I., Serra T., Bojnec Š. 2015. Nonlinearities in the Slovenian Apple Price Transmission. 
British Food Journal 117, 1: 461-478 

Juvančič L., Erjavec E. 2005. Intertemporal Analysis of Employment Decisions on Agricultural 
Holdings in Slovenia. Agricultural Economics 33: 153-161 

KIS. 2016. Spletna stran Kmetijskega inštituta Slovenije. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije. 
http://www.kis.si/ (10. maj 2016) 

Knific K. 2013. Analiza strukturnih sprememb kmečkih gospodinjstev na območju škofjeloškega 
podeželja. Doktorska disertacija. Koper: Fakulteta za management, Univerza na Primorskem 

Knific K., Bojnec Š. 2015. Structural Changes in Land Use of Agricultural Holdings in Hilly Rural 
Areas (Spremembe v strukturi uporabe zemljišč na kmečkih gospodarstvih na hribovitih 
podeželskih območjih). Acta Geographica Slovenica 55, 1: 59-77 

Kovačič M. 1996. Socio-ekonomska in velikostna struktura kmetij v Sloveniji v obdobju 1981-1991. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

Kovačič M., Gosar L., Fabijan R., Perpar A., Gabrovec M., Jakoš A. 2000. Razvojno-tipološka členitev 
podeželja v Republiki Sloveniji. Agrarna ekonomika in politika, Študije, 6. Ljubljana, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za agrarno ekonomiko 

Kovačič M., Milenković A., Klement Š., Ilić M., Juvanc A., Fabijan R., Perpar A. 1995. Socioeconomic 
and size structure of farms in Slovenia in the period 1981-1991. Ljubljana, Biotechnical Faculty, 
Agronomy Department, Institute of Agrarian Economics, Statistical Office of the Republic of 
Slovenia 

Kovačič M., Milenković A., Klement Š., Ilić M., Juvanc A., Fabijan R., Perpar, A. 1996. Socio-
ekonomska in velikostna struktura kmetij v Sloveniji v obdobju 1981–1991. Agrarna ekonomika 
in politika, Študije, 2. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za 
agrarno ekonomiko 

Kožar M., Erjavec E. 2011. Uvedba metode pozitivnega matematičnega programiranja v sektorsko 
modeliranje slovenskega kmetijstva = Introduction of positive mathematical programming in 
sector modelling of Slovenian agriculture. Acta Agriculturae Slovenica 98, 1: 33-44 

Lavrič J. 1935. Organizacija statistike v Jugoslaviji. Ljubljana: Banovinska zaloga šolskih knjig in učil 

Lavrič J. 1955. Očrt kmetijske statistike. Ljubljana: Zavod za statistiko LR Slovenije 

Majkovič D. 2007. Slovenska zunanja trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi - analitičen 
pristop in modeliranje. Doktorska disertacija. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
kmetijstvo in biosistemske vede 

Majkovič D., Bojnec Š., Turk J. 2007. Development of New Members' EU Trade: Evidence from the 
Slovenian Agri-Food Sector. Post-Communist Economies 19, 2: 209-223 

MKGP. 2016. Spletna stran Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana: Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
http://www.mkgp.gov.si/ (12. maj 2016) 



© DAES 2016 

Uporaba sekundarnih podatkov o kmetijstvu … 

 23 

 

 

Pajntar N. 1997. Spremljanje dohodkovnega položaja kmetij v Sloveniji po FADN metodologiji. 
Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za 
pospeševanje kmetijstva 

Piesse J., Thirtle C., Turk J. 1996. Efficiency and Ownership in Slovene Dairying - A Comparison of 
Econometric and Programming Techniques. Journal of Comparative Economics 22, 1: 1-22 

Popp J., Kovács S., Balogh P., Jámbor A. 2016. Co-Authorship and Co-Citation Networks in the 
Agricultural Economics Literature: The Case of Central and Eastern Europe. Eastern European 
Economics 54, 2: 153-170 

Regoršek D., Erjavec E. 2007. Food Demand in Slovenia = Povpraševanje po hrani v Sloveniji. Acta 
Agriculturae Slovenica 89, 1: 221-232 

Sila U., Kuhar A., Erjavec E. 2003. Central Slovenia and rest of Slovenia: regional input-output 
tables and multiplier analysis. V: EU-Enlargement - chances and risks for the rural area = 
Europäische Integration - Chancen und Risiken für den ländlichen Raum. Ljubljana, Društvo 
agrarnih ekonomistov Slovenije – DAES 

SURS. 2016a. Input-output tabele, tabele ponudbe in porabe. Ljubljana: Statistični urad Republike 
Slovenije. 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp (6. maj 2016) 

SURS. 2016b. Spletna stran SURS s statističnimi podatki. Ljubljana: Statistični urad Republike 
Slovenije. 
http://www.stat.si/StatWeb (6. maj 2016) 

Thirtle C., Piesse J., Turk J. 1996. The Productivity of Private and Social Farms: Multilateral 
Malmquist Indices for Slovene Dairying Enterprises. Journal of Productivity Analysis 7: 447-460 

Turk J. 1995. Panel Data Estimation of Technical Efficiency Levels in Slovene Dairying. Zbornik 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, Agricultural issue, 
Zootechnica, 66: 21-31 

Udovič A., Kovačič M., Kramarič F. 2006. Socio-ekonomski tipi kmetij po podatkih popisa kmetijskih 
gospodarstev v letu 2000. Slovenija v EU, izzivi za kmetijstvo, živilstvo in podeželje. Ljubljana: 
DAES: 71-80 

Unay Gailhard İ., Bojnec Š. 2015. Farm Size and Participation in Agri-Environmental Measures: 
Farm-Level Evidence from Slovenia. Land Use Policy 46: 273-282 

Unay Gailhard İ., Bojnec Š. 2016. Sustainable Participation Behaviour in Agri-Environmental 
Measures. Journal of Cleaner Production, 138: 47-58 

Volk T. (ur.). 2013. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2012. 
Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Kmetijski inštitut Slovenije: 165 str. 
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/ZP_2012_splosno.pdf 
(5. maj 2014) 

von Cramon-Taubadel S., Nivyevskyi O. 2012. Twenty Years of Research on Transition in 
Agricultural Economics Journals. European Review of Agricultural Economics 39, 2: 335-359 

 

 

 





© DAES 2016 

7. konferenca DAES »Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva«. 

Ljubljana, 8.–9. december 2016, s. 25-39. 

 

 

EKONOMSKI RAČUNI ZA KMETIJSTVO KOT 
ANALITIČNO ORODJE KMETIJSKE POLITIKE 

Irena ŽAUCERa 

IZVLEČEK 

Prispevek predstavlja ekonomske račune za kmetijstvo kot orodje za pripravo 
ekonomskih analiz in vodenje kmetijske politike v državah članicah in na ravni EU-28. V 
članku so analizirani podatki iz ekonomskih računov za kmetijstvo od 2005–2015. 
Račun proizvodnje, primarnega dohodka, podjetniškega dohodka in račun kapitala v 
tekočih in stalnih cenah omogočata primerjavo kmetijstva z drugimi dejavnostmi in s 
celotnim gospodarstvom države, spremljanje strukture ter gibanje obsega in cen 
proizvodnje in vmesne potrošnje, faktorskega dohodka, njegove strukture in delitve ter 
bruto investicij. Pomembna postavka, ki omogoča izračun dohodkovnih kazalnikov v 
kmetijstvu, je zaposlenost, izražena v polnovrednih delovnih močeh. 

Ključne besede: ERK, satelitski računi, faktorski dohodek, subvencije, zaposlenost v kmetijstvu 

ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE AS AN 
ANALITICAL TOOL OF AGRICULTURAL POLICY 

ABSTRACT 

The article presents the economic accounts for agriculture as a tool for the 
compilation of economic analysis and the agricultural policy making at the county's or 
EU-28 level. The article analyse the data of the economic accounts for agriculture for 
the period 2005–2015. The data of production account, primary income account, 
entrepreneur account and the capital account at current and at constant prices enable 
the comparison of agriculture with the other activities and with the whole economy, 
accompany the production and intermediate consumption structure, volume and price 
movements, the structure and the division of factor income and gross fixed capital 
formation. The important item for the calculation of income indicators in agriculture is 
employment expressed in annual work units. 

Key words: EAA, satellite accounts, factor income, subsidies, employment in agriculture 

1 Uvod 
V prispevku prikazujemo možnost analize podatkov iz kmetijskih računov za obdobje 

2005 do 2015. Razlogi za to so sprememba kmetijske politike za programsko obdobje 
2007–2013 ter njen odraz v kmetijskih računih in razpoložljivi podatki za EU-28 od leta 
2005 dalje. 

Ekonomski računi za kmetijstvo (ERK) temeljijo na mednarodni metodologiji 
Ekonomski računi za kmetijstvo in gozdarstvo 97, rev. 1, ki izhaja iz klasifikacij, definicij 
in računovodskih pravil nacionalnih računov (SNR 1993, SNR 2008, ESR 1995, ESR 

2010). Zakonska osnova za izdelavo ERK je Uredba št. (ES) 138/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih računih za kmetijstvo v 

                                                           
a Statistični urad Republike Slovenije (SURS) Litostrojska cesta 54, p.p. 3570, 1000 Ljubljana; 
e-pošta: gp.surs@gov.si (glavna pisarna) 
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Skupnosti, ki opredeljuje enotno shemo posredovanja podatkov za vse članice in 
vključuje prvo in drugo oceno realnega dohodka iz kmetijstva ter letne podatke iz ERK. 
Za pripravo ERK je odgovoren Statistični urad Republike Slovenije, ki je temelje za 
izdelavo ERK postavil skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije pred vstopom Slovenije v 
EU. 

Kmetijski računi prikazujejo kmetijstvo kot »čisto dejavnost«. Osnovna enota 
opazovanja so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, opredeljeno 
po SKD 01, v katero se štejejo rastlinska pridelava, živinoreja in kmetijske storitve. 
Podatki iz ERK vstopajo v nacionalne račune prek »prehodne» tabele. ERK in nacionalni 
računi se razlikujejo po metodologiji (uporaba »organizacijskega« načela pri 

nefinančnem sektorju) in tudi v zajetju: nacionalni računi vključujejo vso proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov, in ne le proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih.  

Eno od osnovnih računovodskih pravil je obračunsko načelo, ki pomeni, da se vse 
tekoče transakcije nanašajo na proizvodnjo v določenem koledarskem letu. Evidentirajo 
se vse transakcije, ki imajo različno šifro NACE Rev. 2 na 4-mestni ravni proizvodnje. 
Osnova za vrednotenje je tržna cena; ta je lahko prikazana kot proizvajalčeva cena od 
vrat kmetijskega gospodarstva ali kot osnovna cena, ki vsebuje subvencijo na proizvod. 
DDV je izvzet iz obračuna in se obračuna posebej. 

ERK so zaporedje med seboj povezanih računov, ki opisujejo gospodarsko dogajanje 
v kmetijstvu. Vsak račun je izravnan z izravnalno postavko, ki je pomemben kazalnik in 
hkrati tudi vhodna postavka naslednjega računa. Tekoči računi, med katere spadajo 

račun proizvodnje, račun primarnega dohodka in podjetniški račun, prikazujejo 
proizvodnjo, dohodek in podjetniški dohodek v kmetijstvu. Gibanje bruto dodane 
vrednosti (izravnalna postavka računa proizvodnje) je osnovni kazalnik za nacionalno 
gospodarstvo, medtem ko je za kmetijstvo pomembnejši kazalnik faktorski dohodek (v 
računu dohodka), ki vključuje tudi druge subvencije na kmetijsko proizvodnjo. V 
nepopolnem računu akumulacije so prikazane bruto investicije, spremembe v zalogah in 
kot vir sredstev kapitalski transferji. Podatki iz kmetijskih računov – proizvodnja, dodana 
vrednost, faktorski dohodek, bruto investicije, v tekočih in stalnih cenah – so osnova za 
primerjavo kmetijstva s preostalim gospodarstvom, za analizo kmetijstva v časovnem 
okviru, za spremljanje medletnih strukturnih sprememb, za mednarodno primerjavo, za 
izračun dohodkovnih kazalnikov kmetijstva in za ponderacijsko shemo kmetijskih cen ter 
podatkovni vir za modeliranje.  

Osnova za izračun dohodkovnih kazalnikov v kmetijstvu je zaposlenost, izražena v 
polnovrednih delovnih močeh (PDM), razdeljena na plačano in neplačano delovno silo. 
Kazalnik A je indeks realnega faktorskega dohodka na zaposlenega, kazalnik B pa indeks 
realnega neto podjetniškega dohodka na neplačano delovno silo.  

Glavni viri podatkov za ekonomske račune za kmetijstvo so statistična raziskovanja 
kmetijskih statistik, statistika industrije, zunanjetrgovinske statistike, statistike 
nacionalnih računov, podatki Ministrstva za finance, Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Kmetijskega inštituta in drugi. 

2 Ekonomski pomen kmetijstva v slovenskem 
gospodarstvu in v EU-28 

Delež bruto dodane vrednosti kmetijstva v bruto domačem proizvodu (BDP) se od 
leta 2005, ko je znašal 1,6 %, znižuje. Na višino tega deleža so znatno vplivali ukrepi 
kmetijske politike za programsko obdobje 2007–2013, s katero se je spremenila vsebina 
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subvencij in ki je povzročila znižanje deleža kmetijstva v BDP, čeprav se dohodkovni 
položaj kmetijstva zaradi tega ni spremenil. V letu 2006 je bilo 38 % vseh subvencij v 
Sloveniji proizvodno naravnanih, kar je znatno vplivalo na delež kmetijstva v BDP v 
osnovnih cenah, ki vključujejo tudi subvencije na proizvode. Struktura subvencij se je v 
letu 2007 bistveno spremenila, delež subvencij na proizvode se je znižal na 4 %, in zato 
se je znižal tudi delež kmetijstva v BDP. Preostale subvencije na proizvode, ki so bile 
96 % vseh subvencij, ne vplivajo na račun proizvodnje, ampak na račun dohodka. V 
subvencije kot tekoča, nepovratna plačila države ali Evropske unije se po metodologije 
vštevajo tudi kmetijskim gospodarstvom vrnjene trošarine za gorivo in obračunana 
negativna kompenzacija DDV. Od leta 2012 se računa proizvodnje v proizvajalčevih in v 
osnovnih cenah po vrednostih ne razlikujeta. 

 

 
Vir: Eurostat 

Slika 1: Delež bruto dodane vrednosti kmetijstva v bruto domačem proizvodu, EU-28, 
2014 

V obdobjih 2008–2010 in 2012–2013 se je delež bruto dodane vrednosti kmetijstva v 
BDP znižal na 1,1 %. Razloga za to znižanje sta bila poleg prej navedenega 

metodološkega razloga še gibanje BDP in gibanje bruto dodane vrednosti kmetijstva. 
BDP je dosegel negativno rast v letih 2009, 2012 in 2013, ob tem pa je bila negativna 
rast bruto dodane vrednosti v kmetijstvu v 2005, 2006, 2008 in 2012 v povprečju znatno 
višja kot negativna rast BDP. V 2014 in 2015 je bila rast bruto dodane vrednosti v 
kmetijstvu višja od rasti BDP, kar se je odrazilo na zvišanju deleža bruto dodane 



28 

© DAES 2016 

Irena Žaucer 

 

 

 

vrednosti kmetijstva v BDP, ki je v 2015 znašal 1,4 %. 

Delež bruto dodane vrednosti kmetijstva v Sloveniji v BDP je po posameznih letih 
zelo blizu, v nekaterih pa enak deležu EU-28. V letu 2014 je bil delež slovenskega 
kmetijstva 1,3 % BDP ali za 0,1 odstotne točke višji kot delež kmetijstva v BDP EU-28. 
Evropskemu deležu kmetijstva v BDP enaka deleža sta imeli še Danska in Irska, v 9 
državah je znašal od 1 % do 2 %, v 5 državah od 2 % do 3 %, v 9 državah pa manj kot 
1 %. Najvišja deleža kmetijstva v BDP sta imeli Romunija in Bolgarija; v prvi je bil 4,7-
odstoten, v drugi 4,1-odstoten, najnižji pa je bil v Luksemburgu, 0,2-odstoten. 

3 Struktura kmetijske proizvodnje 

Pridelava kmetijskih proizvodov je v obdobju 2005–2015 obsegala 98 % kmetijske 
proizvodnje, preostala 2 % pa so bile kmetijske storitve.  

Rastlinska pridelava je v povprečju obsegala 52-odstotni delež kmetijske proizvodnje, 
najnižji delež, ta je bil dosežen v 2006, je bil za 2-odstotni točki nižji od povprečja, 
najvišji, dosežen v 2015, pa za 5-odstotnih točk višji od povprečja. V rastlinski 
proizvodnji so v povprečju dosegle najvišji strukturni delež krmne rastline, in sicer 16 %, 
med leti ni bilo večjih odstopanj. Delež vina je bil v povprečju 9-odstoten; najvišji delež v 
kmetijski proizvodnji je vino zaradi povečanja obsega in zvišanja cen doseglo v 2015 
(12 %). Žita dosegajo v povprečju 7-odstotni delež kmetijske proizvodnje; najnižji (5 %) 
je bil v 2009, najvišji (9 %) pa v 2011 in 2012. Delež sadja je bil v povprečju 8-
odstoten; najvišji je bil zaradi količinsko in kakovostno ugodne letine v 2015 (10 %). 

Živinoreja je v opazovanem obdobju v povprečju obsegala 46-odstotni delež 
kmetijske proizvodnje. Najvišji delež, dosežen v 2005, je bil za 2-odstotni točki višji od 
povprečja, najnižji, dosežen v 2015, pa za 4-odstotne točke nižji od povprečja. Delež 
živine v kmetijski proizvodnji se znižuje, v 2005 je znašal 29 %, v 2015 pa še 23 %. 
Delež goveda je znašal v povprečju 12 % in se v opazovanem obdobju ni bistveno 
spreminjal. Delež perutnine je v povprečju znašal 8 %; od leta 2009 se njegov delež 
postopno zmanjšuje. Delež prašičev v kmetijski proizvodnji se od leta 2007, ko je znašal 
8 %, znižuje; v 2015 je znašal še 3 %. Živalski proizvodi so bili v povprečju 19 % 
vrednosti kmetijske proizvodnje. Najvišji, 15-odstotni povprečni delež, je bil dosežen z 
mlekom; v 2015 se je naj bi se delež mleka v strukturi zaradi padca cen znižal za 2 
odstotni točki. Delež jajc je znašal v povprečju 2 %; najvišji je bil v 2013 (3 %) in v 
primerjavi z letom 2005 višji za skoraj 80 %. 

4 Gibanje obsega in cen kmetijske proizvodnje 
Višja vrednost proizvodnje v 2010 je bila v glavnem posledica rasti cen, obseg 

proizvodnje se je zvišal za manj kot odstotek. V primerjavi s preračunanimi podatki iz 
ERK na osnovo 2010 je bilo gibanje obsega proizvodnje pozitivno le v štirih letih od 
desetih let, v obdobju 2005–2015. V 2005 je bil obseg kmetijske proizvodnje za 7 % višji 
kot v 2010, v glavnem zaradi višjega deleža rastlinske pridelave. V 2006–2009 je bil 
obseg živinoreje višji kot v 2010, medtem ko je bil obseg rastlinske pridelave nižji. V 
2007 je bil obseg živinoreje za 6 % višji kot v 2010, kar je obseg kmetijske proizvodnje 
povečal za 2 %. V 2011 se je obseg kmetijske proizvodnje povečal za 1 %; obseg 
rastlinske pridelave se je povečal za 2 %, medtem ko se je obseg živinoreje zmanjšal za 
1 %. Od 2012–2014 se je obseg kmetijske proizvodnje zmanjševal, v 2015 pa je bil 
obseg kmetijske proizvodnje za 4 % višji kot v 2010. 
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Vir: SURS 

Slika 2: Indeksi gibanja obsega kmetijske proizvodnje (2010 = 100), Slovenija, 2005–
2015 

Gibanje obsega kmetijske proizvodnje med posameznimi leti je nihalo, na njegovo 
gibanje je zlasti vplivalo gibanje obsega rastlinske pridelave, to pa je bilo odvisno od 
vremenskih razmer. Obseg proizvodnje se je povečal le v 2007, 2011, 2014, 2015 
medtem ko je v 2009, 2010 ostal enak kot v prejšnjem letu. V 2006 je bil obseg 
proizvodnje vseh področij rastlinske pridelave nižji, razen sadja, v 2014 pa je bil po 
desetih letih večji kot v prejšnjem letu spet na vseh področjih rastlinske pridelave. Pri 
rastlinski pridelavi je najbolj nihala pridelava krompirja: v letu 2007 se je obseg 
pridelave te kulture v primerjavi s prejšnjim letom zvišal za 28 %, v letu 2014 za skoraj 
60 %. V obeh omenjenih letih sta bili predhodni letini izjemno slabi. Opustitev pridelave 
sladkorne pese v 2007 se je odrazila v znižanju obsega proizvodnje industrijskih rastlin 
za skoraj tretjino.  

Obseg živinoreje v kmetijski proizvodnji se je v celotnem opazovanem obdobju 
zniževal, v primerjavi s prejšnjim letom se je povečal le v 2007 in 2014. V 2012 in 2013 
je bil obseg kmetijske proizvodnje nižji tako zaradi manjšega obsega rastlinske pridelave 
kot tudi zaradi manjšega obsega živinoreje. V 2006 se je od pomembnejših vrst živine 
zvišal le obseg prašičev, potem se je ta zniževal do 2013, v 2014 se je povečal za 5 %, v 
2015 pa se znova pričakuje znižanje. Obseg prireje perutnine se je najbolj zvišal v 2007 
(za 20 %), zviševal pa se je do 2012 z vmesnim znižanjem v 2011, od tedaj pa precej 
niha. Od 2005–2009 je bilo gibanje obsega živalskih proizvodov istosmerno kot gibanje 
obsega mleka. Obseg proizvodnje mleka se je zvišal v 2005, 2007, 2010 in 2014. Obseg 
proizvodnje jajc se je najbolj zvišal v 2007 (za 24 %) in potem v 2008 in 2013 (za 
12 %), višji kot v prejšnjem letu pa je bil poleg tega še v 2006 in 2011. 

V obdobju 2005–2015 je imelo pomembno vlogo pri zviševanju vrednosti kmetijske 
proizvodnje zviševanje cen, ki je bilo še posebno izrazito v obdobju 2010–2013; od leta 
2014 se cene kmetijskih proizvodov znižujejo. 

Med prikazanimi proizvodi se je zaradi zvišanja cen najbolj povečala vrednost hmelja 
(za več kot 60 %); tudi povečanje vrednosti pšenice (za skoraj 30 %) je bila v večji meri 
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posledica zviševanja cen. Ocenjena vrednost krompirja v 2015 je bila nižja (za 18 %) kot 
v 2010 zaradi nižje cene in zaradi skoraj 10 % manjše pridelave. Večja vrednost vina in 
jabolk je bila posledica višjih cen in večje pridelave. Cene prašičev so se v opazovanem 
obdobju zvišale (za več kot 10 %), vendar se je vrednost zaradi zmanjšanja proizvodnje 
kljub temu znatno znižala (za 30 %). Na 11-odstotno povečanje vrednosti mleka je imel 
večji vliv zviševanje cen kot povečevanje količin. 

 

 

Vir: SURS 

Slika 3: Sprememba obsega in cen nekaterih kmetijskih proizvodov (2010 = 100), v %, 
Slovenija, 2015 

5 Struktura vmesne potrošnje 

Vmesna potrošnja vključuje vrednost vseh proizvodov in storitev, ki jih kmetijska 
gospodarstva potrošijo v procesu kmetijske proizvodnje. Vključeni so stroški za 
proizvode in storitev, ki jih kmetijska gospodarstva kupijo zunaj kmetijskega 
gospodarstva, in tudi stroški za proizvode in storitve, ki jih proizvedejo na kmetijskem 
gospodarstvu. Kot strošek kmetijskega gospodarstva se šteje tudi krma, ki je pridelana 
in porabljena na kmetijskem gospodarstvu (upoštevanje štirimestne ravni NACE, rev. 1).  

Povprečni stroški kmetijskih gospodarstev so v obdobju 2005–2007 znašali 62 % 
vrednosti kmetijske proizvodnje; najnižji so bili v letu 2005 (55 %), najvišji v letu 2012 
(66 %). 

Glavni strošek v kmetijski proizvodnji je krma. V obdobju 2005–2007 je v povprečju 
znašal 53 % vrednosti celotne vmesne potrošnje; od 2008 se delež stroškov za krmo 
znižuje. Pomemben delež so tudi stroški za energijo; v omenjenem obdobju so znašali 
povprečno 14 % vrednosti vseh stroškov. Najnižji delež so ti stroški dosegli v letu 2007 
(tedaj je bil za 2 odstotni točki nižji od povprečnega), najvišjega pa v 2013 (ko je bil za 
2 odstotni točki višji od povprečja v tem obdobju). Stroški za gnojila so v tem obdobju 
znašali v povprečju 7 % vseh stroškov; najvišji so bili v 2008 (9 %), najnižji pa v 2007 
(5 %). Stroški vzdrževanja strojev in opreme ter stroški drugih proizvodov in storitev so 

v povprečju znašali 5 %, stroški za seme in veterinarski stroški v povprečju 4 %, stroški 
zaščitnih sredstev in kmetijskih storitev pa 3 %. Vsi drugi stroški so skupaj znašali 12 % 
celotnih stroškov. 
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Vir: SURS 

Slika 4: Struktura vmesne potrošnje, tekoče cene, povprečje 2005–2015, Slovenija 

6 Gibanje obsega in cen vmesne potrošnje 

Za obdobje 2006–2013 je značilna rast cen in zmanjševanje porabe kmetijskih 

inputov. V opazovanem obdobju se je povečal le v 2005, 2007, 2008 in 2014; v teh letih 
se je povečal (glede na prejšnje leto) obseg vseh postavk vmesne potrošnje, razen 
obseg stroškov vzdrževanja zgradb. Stroški krme so se povečevali zaradi količinsko večje 
potrošnje od 2005 do 2008, od 2009 pa se količina porabljene krme zmanjšuje. V 2015 
se je količina porabljene krme, v primerjavi z 2010, znižala za 3 %. Najbolj 
neenakomerno se je gibala količina gnojil, ki se najbolj znižala v 2009 (za 19 %), v 
naslednjem letu, tj. v 2010, pa je sledilo zvišanje (za 14 %). Od 2013 se količina 
porabljenih gnojil ponovno zvišuje; v 2014 se je zvišala za 9 %, v 2015 pa za 2 %. 

 

 

Vir: SURS 

Slika 5: Sprememba obsega in cen postavk vmesne potrošnje (2010 = 100), tekoče 
cene, v %, 2015 
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V primerjavi z 2010 so se stroški kmetijske pridelave v 2015, zvišali za 6 % zaradi 
zviševanja cen, saj se je količina porabljenih inputov zmanjševala. Najbolj so se zaradi 
zvišanja cen povečali stroški za gnojila ( za 16 %). Stroški za zaščitna sredstva so kljub 
zvišanju cen (za 19 %) zaradi občutno nižje porabe ostali na ravni leta 2010. Stroški za 
semena in sadike so se zvišali tudi zaradi količinsko večje porabe, medtem so se je vse 
ostale vrste stroškov zvišale zaradi rasti cen. 

7 Vrednost in struktura faktorskega dohodka na 
polnovredno delovno moč 

Faktorskega dohodek se je v obdobju 2005–2014 v primerjavi z letom 2010 v EU-28 
in v Sloveniji po letih večinoma zviševal; v Sloveniji so bila izjema leta 2009, 2012 in 
2013, v EU-28 pa se je znižal le v letu 2009. 

 

 

Vir: Eurostat 

Slika 6: Struktura faktorskega dohodka na polnovredno delovno moč, EU-28 (brez 
Finske), 2014 

Faktorski dohodek iz kmetijstva je bil v letu 2014 v Sloveniji nominalno za 17 %, 
realno za 14 % višji kot v letu 2010, v EU-28 pa za 6 %. V tem obdobju se je realno 
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najbolj zvišal na Madžarskem (za 65 %), sledili sta Litva in Slovaška (v vsaki za 38 %). 
Realno najbolj znižal pa se je na Finskem, za 38 %, in zato je bil tudi delež subvencij v 
faktorskem dohodku za 38 % nižji od dohodka iz kmetijstva. 

Povprečni faktorski dohodek je v Sloveniji v 2014 znašal 5.742 EUR na zaposlenega. 
Nižji dohodek kot Slovenija so v EU-28 imele Poljska, Latvija, Romunija in Hrvaška. V 
EU-28 je dohodek v letu 2014 znašal povprečno skoraj 16.000 EUR; najvišjega oz. 
trikratno vrednost evropskega povprečja je dosegla Nizozemska; sledila je Danska.  

V EU-28 je bil delež subvencij v faktorskem dohodku v 2014 37-odstoten; delež 
drugih subvencij na proizvode je bil 35-odstoten, deleža subvencij na rastlinske 
proizvode in živinorejo pa sta znašala po 1 %. Najvišja deleža subvencij na rastlinske 

proizvode v faktorskem dohodku imata Hrvaška in Litva; v 2014 sta znašala 28 % in 
22 %, večina držav pa neposredno rastlinske proizvodnje v 2014 ni podpirala. Več držav 
je neposredno podpiralo še živinorejo, med njimi najbolj, s 7-odstotnim deležem 
faktorskega dohodka, Portugalska. Delež drugih subvencij na proizvodnjo, ki ne 
podpirajo količinske pridelave neposredno, ampak se nanašajo bolj na splošno 
kmetijsko-okoljske ukrepe, je bil najvišji, 74-odstoten, v Latviji, najnižji, 15-odstoten, pa 
na Nizozemskem, kjer je faktorski dohodek na zaposlenega najvišji v EU-28. Več kot 
70 % vrednosti faktorskega dohodka dosegajo s kmetijsko dejavnostjo Ciper, Italija, 
Združeno kraljestvo in Romunija. V Sloveniji je bil delež drugih subvencij na proizvode 
53-odstoten, kar pomeni, da je višji od deleža dohodka iz kmetijske dejavnosti. V 2015 
se je faktorski dohodek na zaposlenega zvišal na 6.264 EUR, delež subvencij v 

faktorskem dohodku pa je bil po dvanajstih letih ponovno nižji od deleža dohodka iz 
kmetijske dejavnosti. 

8 Bruto investicije v kmetijstvu 
Ekonomski računi za kmetijstvo vsebujejo tudi nepopoln kapitalski račun, ker za 

popolnega, kot ga izdelujejo nacionalni računi za celotno gospodarstvo, za kmetijstvo ni 
razpoložljivih podatkov. V okviru kapitalskega računa so za kmetijstvo na voljo podatki o 
bruto investicijah, o kapitalskih transferjih ter o spremembah zalog. Bruto investicije (BI) 
v osnovna sredstva – ta vključujejo proizvodna sredstva, namenjena za daljšo uporabo v 
proizvodnem procesu (dlje kot eno leto) in so večjih vrednosti – so vrednotena v 
kupčevih cenah brez DDV. Kmetijstvo je specifična gospodarska dejavnost, ki osnovna 
sredstva, ki jih proizvaja, potem lahko tudi uporablja v kmetijski proizvodnji za 
ustvarjanje nove dodane vrednosti.  

Bruto investicije, proizvedene v kmetijstvu, med katere spadajo prirast živine, 
namenjene za nadaljnjo rejo (povečanje osnovne črede), in novi trajni nasadi, so v 
obdobju 2005–2015 predstavljale v povprečju pa 12 % bruto investicij v kmetijstvu v 
omenjenem obdobju. Investicije v trajne nasade, če te nasade napravijo kmetijske 
enote, kar velja za Slovenijo, se tudi upoštevajo kot del kmetijske proizvodnje. Povprečni 
delež investicij v trajne nasade v bruto investicijah je bil 6-odstoten; najvišji je bil v 2013 
in 2014 (za 2 odstotni točki višji od povprečja), najnižji pa v 2008 (za 2 odstotni točki 
nižji od povprečja). Povprečni delež bruto investicij v živino je bil 5-odstoten (v 2008 je 
bil za 1 odstotno točko nižji od povprečja, v 2014 pa se je delež živine v BI dvignil na 

8 %). 

Bruto investicije, proizvedene zunaj kmetijstva, med katere spadajo investicije v 
kmetijske stroje, opremo, zgradbe in izboljšave kmetijskih zemljišč, so zavzemale v 
povprečju 89 % BI v kmetijstvu. Kmetijski stroji in oprema so v omenjenem obdobju 
predstavljali v povprečju 64-odstotni delež; najnižji je bil v 2005 (60 %), najvišji pa 2008 
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(70 %). Delež BI v zgradbe je bil v povprečju 24-odstoten; najvišji je bil v 2005 (26 %), 
najnižji v 2008 (21 %). 

Glavni dejavnik pri BI v kmetijstvu je nihanje obsega tako pri BI, proizvedenih v 
kmetijstvu, kot tudi pri BI, proizvedenih zunaj kmetijstva. Cene BI so se v celotnem 
obdobju zviševale, v povprečju za 2 % letno. Cene BI v osnovna sredstva, proizvedena v 
kmetijstvu, so se najbolj znižala v 2005 in 2006; na znižanje glede na prejšnje leto (v 
2005 za 24 %, v 2007 za 22 %) so vplivale BI v osnovno čredo. 

Preglednica 1: Bruto investicije (BI) v osnovna sredstva in njihova struktura, tekoče 
cene, Slovenija, 2005, 2010, 2015 

Postavka ERK Opis 2005 2010 2015 

  Mio. EUR. 

32 BI V OSNOVNA SREDSTVA 
PROIZVEDENA V KMETIJSTVU 

28 25 38 

32.1 BI v trajne nasade 16 11 19 
32.2 BI v osnovno čredo 12 15 19 
33 BI V OSNOVNA SREDSTVA, 

PROIZVEDENA IZVEN KMETIJSTVA  
189 192 211 

33.1 BI v stroje, opremo in transportno 
opremo 

131 136 155 

33.2 BI v zgradbe 57 55 55 
33.3 BI druge 2 1 1 
34 BI V OSNOVNA SREDSTVA (BREZ 

ODBITNEGA DDV) (32+33) 
217 217 249 

    Struktura (%) 

32 BI V OSNOVNA SREDSTVA 
PROIZVEDENA V KMETIJSTVU 

12,9 11,6 15,3 

32.1 BI v trajne nasade 7,4 4,9 7,6 
32.2 BI v osnovno čredo 5,5 6,7 7,7 
33 BI V OSNOVNA SREDSTVA, 

PROIZVEDENA IZVEN KMETIJSTVA  
87,1 88,4 84,7 

33.1 BI v stroje, opremo in transportno 
opremo 

60,4 62,5 62,2 

33.2 BI v zgradbe 26,0 25,3 22,3 
33.3 BI druge 0,7 0,6 0,2 
34 BI V OSNOVNA SREDSTVA (BREZ 

ODBITNEGA DDV) (32+33) 
100,0 100,0 100,0 

Vir: SURS 

9 Zaposlenost v kmetijstvu Slovenije in primerjava z 
EU-28 

Zaposlenost v kmetijstvu, to so vse osebe zaposlene in samozaposlene katerih 
izvajanje značilnih kmetijskih in neločljivih nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti zagotavlja 
rezidenčnim enotam potreben plačan in neplačan vložek dela. Ker se upošteva tudi 
občasno (part time) in sezonsko delo, se zaposlenost v kmetijstvu meri v polnovrednih 
delovnih močeh (PDM). V evropskih državah so definicije PDM različne, v Sloveniji ena 
PDM ustreza eni osebi, ki je polno zaposlena v kmetijski enoti kmetijske dejavnosti eno 
leto oz. 1800 delovnih ur. Celotna delovna sila v kmetijstvu zajema plačano in neplačano 
delovno silo. Zaposlenost pomembno vpliva na izračun dohodkovnih kazalnikov v 
kmetijstvu.  
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V 2014 je bilo v kmetijstvu EU-28 zaposlenih skoraj 10 milijonov polnovrednih 
delovnih moči, oz. 5 % delovno aktivne populacije. Skupno število zaposlenih v 
kmetijstvu Poljske, Portugalske, Romunije, Italije in Španije je preseglo 50-odstotni 
delež zaposlenih v kmetijstvu v EU-28. V Sloveniji je delež zaposlenih v kmetijstvu 
znašala v povprečju 8 % celotne zaposlenosti. Slovenski delež zaposlenih v kmetijstvu v 
evropski zaposlenosti v kmetijstvu v 2014 je bil 0,8-odstoten. 

Preglednica 2: Število in struktura zaposlenih v kmetijstvu, Slovenija, 2005–2014 

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

Tisoč PDM 

Zaposleni 90,043 88,672 83,953 83,185 80,188 77,012 77,986 80,795 82,746 81,803 81,372 
  Plačani 8,505 7,634 6,553 6,260 7,017 8,331 7,374 5,943 5,460 5,476 5,486 
  Neplačani 81,538 81,038 77,400 76,925 73,171 68,681 70,612 74,852 77,286 76,327 75,886 

Struktura (%) 

Zaposleni 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  Plačani 9,4 8,6 7,8 7,5 8,8 10,8 9,5 7,4 6,6 6,7 6,7 
  Neplačani 90,6 91,4 92,2 92,5 91,2 89,2 90,5 92,6 93,4 93,3 93,3 

Vir: SURS 

Zaposlenost v kmetijstvu se na ravni EU-28 in po posameznih državah postopno 
zmanjšuje. V 2014 je bila v EU-28 v primerjavi z 2005 nižja za 24 %, v Sloveniji se je v 
tem obdobju znižala za 10 %. Edini državi, v katerih se je v tem obdobju povečala, sta 
bili Malta (za 24 %) in Irska (za 10 %).  

Struktura zaposlenih v kmetijstvu se na ravni EU-28 počasi spreminja v prid plačane 
delovne sile. V 2014 je bilo v EU-28 76 % neplačane delovne sile, v letu 2010 je bil delež 
za 1 odstotno točko višji, v 2005 pa za 4 odstotne točke višji kot 2014. Najvišje deleže 
neplačane delovne sile, nad 90 %, so v obdobju 2005–2014 imele Hrvaška, Poljska, 
Irska, Slovenija in Malta. Delež plačane delovne sile se je od leta 2005 do 2014 zvišal za 
4 odstotne točke, od 2010 do 2013 je vztrajal pri 23 %. Najvišja deleža plačane delovne 
sile sta v 2014 imeli Češka in Slovaška (73 % in 71 %); več kot 50 % plačane delovne 
sile sta imeli še Estonija (56 %) in Danska (50 %); v večini preostalih držav je ta delež 
znašal od 20 do 40 %. 

Plačana delovna sila v kmetijstvu se je od 2005 do 2014 v EU-28 zmanjšala za 27 % 
oz. za 3 odstotne točke bolj, kot se je zmanjšala celotna zaposlenost v kmetijstvu. 
Število plačanih delavcev se je povečalo le na Malti ter na Češkem (za 11 %) in na 
Irskem (za 6 %). V Sloveniji se je v tem obdobju znižalo za 6 %, v celotni EU-28 pa za 
9 %. V večini držav je bilo število plačanih delavcev v 2014 nižje kot v 2005, v desetih 
državah pa je bilo višje. Najizraziteje se je zvišalo Španiji (za 88 %) in na Malti (za 
51 %). 

Od 2010 do 2014 se je zaposlenost v kmetijstvu v EU-28 znižala za 6 odstotnih točk. 
V Sloveniji pa se je v tem obdobju zaposlenost v kmetijstvu, ki Slovenije temelji na 
rezultatih strukturnega popisa kmetijstva 2013, povečala za 6 odstotnih točk, kar je 
največ v EU-28. Zaposlenost v kmetijstvu se je po letu 2010 povečala še v Litvi (za 
5 odstotnih točk), na Madžarskem (za 4 odstotne točke) v Grčiji in na Malti (za 3 
odstotne točke), na Poljskem in v Združenem kraljestvu (za 1 odstotno točko). 

10 Dohodkovni kazalniki v kmetijstvu 

Osnovni namen tekočih računov je merjenje dohodka v kmetijstvu in njegovih 
medletnih sprememb in preračuni na osnovo, običajno baznega leta. Vsi trije računi 
omogočajo izračun izravnalne postavke, ki je obenem tudi dohodkovni kazalnik. V 
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primerjavi z 2010 kot baznim letom, ki je bilo v obdobju 2005–2015 po dohodku med 
manj uspešnimi, so se vsi dohodkovni kazalniki zvišali v 2011, 2014 in v 2015, ki je bilo 
v opazovanem obdobju dohodkovno najbolj ugodno. V 2012 in 2013 pa se je vrednost 
vseh dohodkovnih kazalnikov v primerjavi z 2010 znižala (vzrok za to so bile v veliki meri 
slabe vremenske razmere in njihov vpliv na rastlinsko pridelavo). 

 

 
Vir: SURS 

Slika 7: Nominalne in realne rasti dohodkovnih kazalnikov (2010 = 100), osnovne cene, 
v %, Slovenija, 2015 

V primerjavi z 2010 so se v 2015 znatno zvišali vsi dohodkovni indikatorji. Ob tem je 
potrebno pripomniti, da je bilo leto 2015 dohodkovno zelo ugodno v primerjavi z letom 
2010, ki je bilo med dohodkovno najmanj uspešnimi leti. Neto dodana vrednost v 
osnovnih cenah kot izravnalna postavka računa proizvodnje, ki je enaka kmetijski 
proizvodnji v osnovnih cenah, zmanjšani za vmesno potrošnjo v kupčevih cenah in za 
potrošnjo stalnega kapitala, se je v 2015 v primerjavi z 2010 realno zvišala za skoraj 

60 %. 

Faktorski dohodek ali neto dodana vrednost v stroških faktorjev, ki ostane za 
poplačilo proizvodnih faktorjev dela, kapitala in zemlje, se je v tem obdobju zvišal za 
26 %. 
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Preglednica 3: Izdatkovna struktura faktorskega dohodka, Slovenija, 2005, 2010, 2015 

Postavka 2005 2010 2015 

Faktorski dohodek, neto 100,0 100,0 100,0 
(Neto dodana vrednost v stroških faktorjev)       
=       
Sredstva za zaposlene 18,9 21,9 14,5 
+       
Neto podjetniški dohodek 76,5 73,4 80,5 
+       
Plačane zakupnine 2,0 3,3 3,8 
+       
Plačane obresti 3,3 1,9 1,3 
-       
Prejete obresti 0,6 0,5 0,1 

Vir: SURS 

Največji delež povprečja faktorskega dohodka v slovenskem kmetijstvu v obdobju 
2005–2015 je bil namenjen za poplačilo delovne sile (95 %). Delež sredstev za 
zaposlene kot nadomestilo v denarju ali naravi, ki ga delodajalec plača zaposlenemu v 
zameno za opravljeno delo v obračunskem obdobju let 2005–2015, je bil v povprečju 
18-odstoten; najvišji je bil v 2010 (ko je bil za 4 odstotne točke višji od povprečja), od 
2013 pa se znižuje in je bil v 2015 le še 15-odstoten. Največji del faktorskega dohodka 
je bil namenjen za plačilo neplačane delovne sile, med katero spada tudi lastnik oz. 

gospodar družinske kmetije, ki ne prejema plače in dobi neto podjetniški dohodek kot 
nadomestilo za svoje delo ter vložena sredstva in kapital.  

Za plačilo zakupnin za najeta kmetijska zemljišča so bili v povprečju namenjeni 3 % 
faktorskega dohodka, od leta 2005 do 2015 se je delež skoraj podvojil. 2 % faktorskega 
dohodka sta bila namenjena za poplačilo stroškov kapitala, ki se nanašajo na kmetijsko 
dejavnost. Delež plačanih in prejetih obresti se od 2013 znižuje. Rezidualna postavka 
računa dohodka je poslovni presežek oz. raznovrstni dohodek. V 2015 se je glede na 
2010 zvišal za skoraj 40 %. Ekonomski računi za kmetijstvo so izdelani za celotno 
kmetijstvo, in ne po posameznih institucionalnih sektorjih, zato se poslovni presežek kot 
rezidualna količina nefinančnega korporativnega sektorja in raznovrstni dohodek kot 
rezidualna količina sektorja gospodinjstev ne izračunavata posebej, ampak sta prikazana 

v enotnem znesku. 

Podjetniški dohodek kot izravnalna postavka računa podjetniškega dohodka, ki je 
enak neto poslovnemu presežku oz. neto raznovrstnemu dohodku, zmanjšanemu za 
plačane rente in obresti in povečanemu za dobljene obresti, ki se nanašajo izključno na 
kmetijsko dejavnost, se je zvišal za približno toliko kot poslovni presežek oz. raznovrstni 
dohodek; v 2015 v primerjavi z 2010 za skoraj 40 %.  

Poleg omenjenih kazalnikov se pri izračunavanju realnega dohodka iz kmetijstva 
uporabljajo še naslednji: 

- Kazalnik A: indeks realnega dohodka v kmetijstvu na polnovredno delovno moč: 
Je najpomembnejši kazalnik za gibanje dohodka v EU, ki temelji na realni neto 

dodani vrednost (deflacionirani) v stroških faktorjev na polnovredno delovno 
moč. Po podatkih za ERK 2015 je bil realni dohodek na zaposlenega v kmetijstvu 
za 8 % višji kot v 2014. 

- Kazalnik B: indeks realnega neto podjetniškega dohodka na neplačano 
polnovredno delovno moč: Izračunan na osnovi podatkov o dodani vrednosti po 
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faktorskih stroških z odšteto vrednostjo sredstev za zaposlene, plačanimi rentami 
in obrestmi ter prištetimi dobljenimi obrestmi. Po izračunu ERK 2015 je bil realni 
neto podjetniški dohodek na neplačano polnovredno delovno moč za 11% višji 
kot v 2014. 

- Kazalnik C: indeks neto podjetniškega dohodka kmetijstva: Temelji na neto 
dodani vrednosti po stroških faktorjev, od katerih je odšteta vrednost sredstev za 
zaposlene, plačane rente in obresti ter prištete dobljene obresti. Podatkih ERK je 
bil realni neto podjetniški dohodek kmetijstva v letu 2015 za 10 % višji kot v 
2014. 

Pri izdelavi prve in druge ocene realnega dohodka se kot deflator BDP uporablja 

posredovani podatek Eurostata; za izračun kazalnikov ERK pa se uporablja BDP deflator 
nacionalnih računov. 

11 Zaključki 

Zaradi spremembe kmetijske politike in njenega prikaza v ERK se je delež kmetijstva 
v BDP v 2007 znižal, čeprav se dohodkovni položaj kmetijstva zaradi tega ni spremenil. V 
obdobju 2008–2013 (z izjemo 2011) je bil delež bruto dodane vrednosti 1,1-odstoten, v 
2014 se je delež dodane vrednosti zvišal na 1,3 % BDP, v 2015 pa na 1,4 % BDP. 

V obdobju 2005–2015 je obseg kmetijske proizvodnje, predvsem rastlinske pridelave 
precej nihal. V enajstletnem obdobju je bil obseg proizvodnje enak ali višji kot v 

predhodnem letu le v šestih letih tega obdobja; vremensko najslabše je bilo 2012 saj so 
imeli vremenski pogoji v tem letu negativen vpliv prav na vsa področja rastlinske 
pridelave. 

Od 2006 do 2013 je bilo obdobje naraščanja cen kmetijskih proizvodov, izjema je 
bilo le leto 2009, ko so se cene znižale; znižale so se v 2014 in v 2015. V strukturi 
kmetijske proizvodnje narašča delež rastlinske pridelave kot posledica dolgoročnega 
zniževanja obsega živine in v povprečju višje rasti cen rastlinskih pridelkov kot cen v 
živinoreji. 

V obdobju 2007–2013 (izjema je 2009) so stroški naraščali predvsem zaradi rasti cen 
inputov. V primerjavi z vrednostjo proizvodnje so v tem obdobju stroški znašali 63 %; 
najbolj so se zviševale cene energije, gnojil, krme in semen. V 2014 so se cene inputov 

znižale in znaša stroškovno proizvodno razmerje 61 %, ki se je v letu 2015 zaradi 
zniževanja cen inputov še izboljšalo.  

Faktorski dohodek se je v 2015 v primerjavi z dohodkovno manj uspešnim letom 
2010 nominalno zvišal za 26 % oz. realno za 22 %. Faktorski dohodek na zaposlenega 
je v 2015 je znašal 6.264 EUR, kar je nominalno za 20 %, realno pa za 15 % več kot v 
2010. Delež dohodka iz kmetijske dejavnosti je 52-odstoten, oz. večinski delež v 
faktorskem dohodku.  

Največji delež faktorskega dohodka je bil namenjen poplačilu stroškov delovne sile. 
Delež stroškov delovne sile ostaja skozi celotno obdobje okrog 95 %, v zadnjih letih se 
je spremenil delež plačil v prid neplačane delovne sile. Delež plačanih zakupnin za najeta 
kmetijska zemljišča se je od 2005 podvojil in je v 2015 znašal 4 %, medtem ko so se 
neto obresti znižale od 4 % (2005) na 1 % (2015) faktorskega dohodka. 

V obdobju 2005–2015 je bilo v povprečju 8 % celotne delovne sile v Sloveniji 
zaposlene v kmetijstvu. Zaposlenost v kmetijstvu se na ravni EU-28 in po posameznih 
državah postopno zmanjšuje. V 2014 je bila na ravni EU-28 v primerjavi z 2005 nižja za 
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24 odstotnih točk, v Sloveniji pa za 9 odstotnih točk. V primerjavi z 2010 se je 
zaposlenost v slovenskem kmetijstvu povečala za 6 odstotnih točk kar je največ v EU-28, 
medtem ko se je v EU-28 zaposlenost za 6 odstotnih točk znižala. Najvišje dohodke v 
kmetijstvu dosegajo države z večjim deležem plačane delovne sile. 

V obdobju 2010–2015 je bilo dohodkovno najslabše leto 2012 (zaradi slabše letine 
rastlinske pridelave), ko se so se znižali vsi dohodkovni indikatorji, medtem ko so se v 
2015 vsi dohodkovni indikatorji (zaradi količinsko in kakovostno zelo dobre letine sadja 
in grozdja ter ugodnega gibanja stroškov) zvišali. Realna rast faktorskega dohodka na 
zaposlenega, v primerjavi s prejšnjim letom, je bila 8-odstotna. 
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POTENTIAL IMPACTS OF THE CAP ON WHEAT 
AND MAIZE MARKETS IN CROATIA – MODELLING 

EXERCISE 

Magdalena ZRAKIĆa, Ivo GRGIĆa, Ornella MIKUŠa 

ABSTRACT 

Wheat and maize are the most important cereals in Croatia (79 % of the total area 
under grains) and market changes can play important role for other agricultural sectors 
(e.g. livestock).  

The main objective of paper is to present projection results of development of the 
production and trade of these crops in Croatia between 2012 and 2025 under the CAP 
2014–2020 direct payments framework. The multi-product econometric based model is 
linked to the global crop market through EU price. An important assumption was also 
dependence of these sectors on other agricultural sectors (livestock) and 
macroeconomic development in Croatia. The model results show that the production of 
wheat and maize will continue to increase in the coming years, mainly due to the 
growing global demand for cereals and to the technological progress. Further, the 
expected changes in the CAP will cause a small decrease in harvested area of these 
crops. 

Key words: wheat, maize, baseline projection, production, prices, agricultural policy, Croatia 

POTENCIALNI UČINKI SKP NA TRGA PŠENICE IN 
KORUZE NA HRVAŠKEM – REZULTATI MODELIRANJA 

IZVLEČEK 

Pšenica in koruza sta najpomembnejši pridelovalni kulturi na Hrvaškem (obsegata 
79 % vseh obdelovalnih površin posejanih z žiti) in spremembe na trgu lahko igrajo 
pomembno vlogo pri drugih kmetijskih sektorjih (npr. živinoreji). 

Glavni cilj prispevka je predstaviti rezultate simulacije razvoja proizvodnje in trženja 
teh omenjenih kultur na Hrvaškem, med leti 2012 in 2025 v okviru direktnih plačil 
Skupne kmetijske politike (SKP) med leti 2014–2020. Več proizvodnji ekonometrični 
model je povezan z globalnim trgom žitaric skozi EU cene kmetijskih proizvodov. 

Pomembna predpostavka je tudi odvisnost omenjenih dveh sektorjev z drugimi 
kmetijskimi sektorji (živinorejskim) in makroekonomskimi razmerami in razvojem na 
Hrvaškem. Rezultati so pokazali, da se bo proizvodnja pšenice in koruze v naslednjih 
letih še naprej povečevala, predvsem zaradi vse večjega svetovnega povpraševanja po 
žitih in tehnološkega napredka. Očitno je tudi, da bodo pričakovane spremembe v SKP 
povzročile majhno zmanjšanje obdelovalnih površin za analizirani pridelovalni kulturi. 

Ključne besede: pšenica, koruza, izhodiščni scenarij, proizvodnja, cene, kmetijska politika, Hrvaška 
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1 Introduction 
Republic of Croatia is a full member of the European Union (EU) since 1st of July 

2013. Agriculture is a strategic sector of the Croatian economy where the biggest 
changes and adjustments occurred after the accession. Agriculture in Croatia is 
characterized by a significant dualistic structure. There is a large number of small farms 
and a small number of large farms with market orientation. Structure of agricultural land 
area use is opposite.  

The share of the agricultural sector within the national GDP has been decreasing 
over the years and counts about 4-5 %. The balance of the total foreign trade and 
exchange of Croatian agricultural and food products is negative, but favorable in relation 
to the total foreign trade. The coverage of imports with exports in agricultural and food 
products is greater than in the total foreign trade (Grgić et al., 2011). Food products 
trade counts about 12-13 % in Croatian total exchange trade. In the agricultural land 
structure is dominant arable land (67.9 %) and in the total production dominant is crop 
production (62.5 %). 

Even before the country's integration to the EU there were present the economic 
benefits of common market. National agricultural policy adapted to the Common 
Agricultural Policy (CAP) framework with the accession to the EU. Political and market 
integration has brought about changes in agricultural products market, as well as of the 
whole economic sector (Franić and Ljubaj, 2015). 

Models that model the process of implementation, enlargement or CAP (changes) 
proved to be a useful tool in the planning of agricultural policy (Erjavec and Kavčič, 
2004; Bienfield et al., 2001; Jensen et al., 2002). In order to analyze Croatian market of 
agricultural products in the context of EU-28 multi-product partial equilibrium model is 
used for the first time in Croatia. Crop production (cereals) prevails in the agriculture 
production structure in the Croatia with almost 60 %. 

Wheat and maize as the most important crops (cereals) in Croatia are modeled. 
These two crops account for 79 % (49 % of maize; 30 % of wheat) of the total area 
under grains. In total cereals production they account for 91 %: wheat 22 %, maize 
69 % (Croatian Bureau of Statistics, 2015). In addition to these indicators, wheat and 
maize are important national export products and essential in human and livestock 
nutrition. These two crops also play a major role in the agricultural trade balance of the 
country and are conducive to cereals positive net trade. The net export of these cultures 
position in Croatia food trade exchange has strongly increased since 2009. It can be 
assumed that’s the result of higher production of these crops and improvement in the 
agro-technical conditions in respect of seeding practices, improved machinery, 
equipment and plant protection and fertilization. 

According to Agrarian Census (Croatian Bureau of Statistics, 2010), the average farm 
size in Croatia is about 5.6 ha of UAA. The farms with crop production are dominant in 
structure, but Croatian agriculture still has not maintained a large-scale farm structure, 
although it is encouraged by policy. The Croatian cereal sector already had a relative 
competitive advantage prior to Croatia’s accession to the EU. Average level of self-

sufficiency during the period 2000–2010 was 115 % for wheat and 101 % for maize. 
Croatia is a structural exporter of cereals because production systematically exceeds 
domestic demand. The national agricultural market is integrated in the common EU and 
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the regional markets1, with the EU being a main export destination for maize, whereas 
wheat is exported more to other countries. 

The objectives of the paper are: (a) to demonstrate the modelling approach applied 
and to present the main results concerning the supply side of wheat and maize in 
Croatia over a mid-term period (2013–2020) and (b) to present the results a projection 
analysis of the changes and possible effects on the production of these crops under the 
new basic payment scheme (I. pillar CAP 2014–2020). 

Multi-product partial equilibrium model is employed to derive the effect of changes in 
geopolitical2 and market situation in the agricultural sector. This was model used for this 
purpose in recent years and it is based on AGMEMOD 3  principles which enable an 

analysis of agricultural market trends in particular countries for the crop sector in EU 
common market (Chantreuil et al., 2005b; Gavrilescu et al., 2006; Chantreuil et al., 
2013). The application is reflected in the use for evaluation of the agricultural policy 
measures effects in order to facilitate decision-making. The main research questions 
are: a) whether the used and adjusted model can give the “good” relevant projection of 
crop sector development and b) the model results will show positive development and 
increasing production of selected crops. 

2 Methodology 
The model applied is an econometric-based, dynamic, multi-product partial 

equilibrium model, using bottom-up approach. It derives the basic supply and use tables 
and also estimates the market prices (Meyers et al., 2010) for two selected crops, wheat 
and maize. Based on a common, AGMEMOD country model template (Donnellan et al., 
2001) country level models were developed to reflect the specific situation of their 
agriculture and to be subsequently combined to composite EU-28 model. 

The model presents system of econometric estimated equations, and when 
calibrated it represents the market of crops (wheat, maize). The model was used to 
generate baseline projections of the cereal crops for the period 2013 to 2025 (projection 
period). 

The historical data used for the projections cover the period from 2000 to 2012 
(2013 in some cases; historical period). The input data sources used were mainly 

national, from the Croatian Bureau of Statistics and the Ministry of Agriculture (MoA). 
Projections for GDP, inflation rates and exchange rates are results of national 
institutional forecasting data system. External sources were: Eurostat and FAOstat. 
Where there was no official data, expert judgments or other relevant sources were 
used.  

Except creation of a database for the crop sectors in the model were included also 
macroeconomic data set4, data related to agricultural policy support (amounts) and the 
implementation of particular requirements, and technological data (regarding chemical 

                                                           
1 Neighboring countries like Bosnia and Herzegovina, Serbia, FYR Macedonia etc. 
2 By joining to the EU Croatia finished the membership period in CEFTA and common EU market 
(no trade barriers) caused a new price formation because of foreign competition. 
3 AGMEMOD is an acronym of the name of the project: Agriculture Member States Modeling 
developed under EU FP 5 and FP6 projects. For more details see in Chantreuil et al. (2005a) and 
Salamon et al. (2008). 
4 Data about GDP, population, national incomes, exchange rates and inflation in Croatia. 
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and fertilizer use in agricultural production). These are so-called exogenous variables in 
model and they are taken from external sources. 

The equations system creates the interface between the two systems (EU and 
Croatia) that addresses trade indicators (net trade). Domestic prices of products are 
related to EU prices equations, thus modelling the pressure of the EU prices on domestic 
prices. Policy harmonized approach (Salputra et al., 2011) used in the model provides a 
structured presentation of CAP measures and of effects of the measures on production. 
The model is currently predominantly deterministic. The model is built and adjusted 
(system of single equations simulated) in Microsoft® Excel®. The equations and the 
parameters were estimated; than the calibration has been guided by theory and expert 

feedback (Hanrahan, 2001). In most cases the equations are linear and the model 
coefficients were calculated based on the average historical data and the assumed 
elasticities (Hanrahan, 2001). 

It was assumed that the average whether conditions for the period 2013–2025 will 
be the same as it was during the period 2000–2012. 

The general work of the model: 

𝑌 = 𝑓(𝑋1; 𝑋2; 𝑋3) (1) 

where y is a dependent indicator. In specific equations it can be area, yield, gross 
margins, costs etc. Different variables (X1,2,3) are independent factors which have impact 
of dependent ones development. 

That could also be written as: 

𝑌 =  𝛼 + 𝜀𝛽1 𝑋1 + 𝜀𝛽2 𝑋2 + 𝜀𝛽3 𝑋3 … + 𝜖  (2) 

where α is the intercept, ε the elasticity, β the regression coefficients, Х123 are 
variables and ϵ is an error term. 

Specifications for development of corn and wheat models are quite similar. For 
regression coefficients calculation it was used the regression function when possible. 
(Agro) economic theory and the equation specifications were the basis for elasticity 
coefficients. The supply and demand sides are described by equations systems which 
include commodities prices, the area harvested, and yield of the crops, total production, 
domestic consumption and net trade. The crops prices in model are presented as a 
function of the EU prices. They were calculated on a marketing year basis. 

The price equation: 

𝑃𝑓𝑛𝐻𝑅𝑗,𝑡 = 𝑓(𝐾𝑃𝑗,𝑡 , 𝐸𝑋𝐸𝐻𝑅𝑡, 𝑆𝑆𝑅𝑗,𝑡, 𝐾𝑆𝑆𝑅𝑗,𝑡 , 𝑉); 𝑃𝑓𝑛𝐻𝑅𝑎,𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝐸𝑈𝑃𝑓𝑛𝑎,𝑖 ∗

𝐸𝑋𝐸𝐻𝑅𝑖+∈) (3) 

where PfnHRjt is Croatian price (dependent variable) of the commodity j in year t, 
KPj,t is the EU key price 5  of the commodity j in year t, EXEHRt is exchange rate 
HRK/EUR 6  in year t, SSRj,t is self-sufficiency rate of the commodity j in year t on 
Croatian market, KSSRj,t is self-sufficiency rate of the commodity j in year t on key 
market, V is vector of exogenous variables, α is the intercept and β is the regression 
coefficient and ϵ is an error term. 

The harvested area for two crops was modelled as absolute amount of total cereal 

area: 

                                                           
5 Price transmission equation – price in given country is driven by an external price. 
6 HRK – Croatian national currency: Kuna: EUR – Euro. 
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2𝑎ℎ𝑘,𝑡 = (𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑎ℎ𝑖,𝑡); 

𝑎ℎ𝑖,𝑡 = 𝑓(𝑝𝑓𝑛𝐻𝑅𝑖,𝑡−1
𝑘 , 𝑎ℎ𝑖,𝑡−1, 𝑉) 

lilinj  ;3,...,1,;,...,1  (4) 

where ahi,t is harvested area in year t for the group culture (cereals) i, 
k
tipfnHR 1,   - 

real price for the year t-1 of culture that belongs to the group culture i, V- vector, 
indicates an exogenous variable that can affect the harvested area groups and cultures 
(for example, direct payments). 

𝑠ℎ𝑖,𝑡
𝑘 = 𝑓(𝑝𝑖,𝑡−1

𝑘 , 𝑠ℎ𝑖,𝑡−1
𝑘 ) (5) 

where 𝑠ℎ𝑖,𝑡
𝑘  share in ahi,t is the share of the modelled crops in the total harvested 

area and is a function of the share of the crop’s expected market return 𝑝𝑖,𝑡−1
𝑘  out of the 

total two crops expected market return. 

The total two crop area (2ahk,t) is multiplied by the 
k
tish ,  share in ahi,t in order to get 

the harvested area (ah) for each crop: 

𝑎ℎ𝑘,𝑡 = 𝑠ℎ𝑖,𝑡
𝑘 ∗ 𝑎ℎ𝑖,𝑡 (6) 

The expected market returns are important factor when harvested area simulation is 
made. The market return for each crop is the result of expected yield multiplied by a 
weighted three-year average producer price, and then reduced by the three-year 

weighted average production costs (Hanrahan, 2001) (the ponders are assumed as: 0.5 
for t-1, 0.3 for t-2 and 0.2 for t-3). 

The ponders for each of previous years are different because business results 
(returns) from e.g. previous year have significant (greater) impact on the decision-
making process then returns two years ago etc. (Ivanov and Sokolova, 2014). 

Yield equation of culture k that is in the culture group i: 

𝑟𝑖,𝑡
𝑘 = 𝑓(𝑝𝑖,𝑘−1

𝑗
, 𝑟𝑖,𝑡−1

𝑘 , 𝑉) (7) 

𝑟𝑖,𝑡
𝑘  is yield of culture k that belongs to the culture group i for year i, V is vector, 

means an exogenous variable that can affect the yield of the culture k (eg. input prices, 
policy). 

On the demand side there are two main channels of use: animal feed and human 
consumption (percapita) and are modeled as following: 

𝐹𝑈𝑖,𝑡
𝑘 = 𝑓(𝑝𝑖,𝑡

𝑛 , 𝑍) (8) 

FUki,t - consumption of culture k in the group culture i for fodder; pni,t – price od of 
culture k in year t; Z – vector of endogenous variable that can affect it (e.g. meat 
production). 

𝑁𝐹𝑈𝑖,𝑡
𝑘 = 𝑓(𝑝𝑖,𝑡

𝑗
, 𝑉) 

NFUki,t - consumption of culture k in the group culture i for human consumption; 
pji,t – price od of culture k in year t; v – vector of exogenous variable that can affect it 

(e.g. population size). 

Import (Im) and export (Ex) are modeled as follows: 

𝐸𝑥𝑖,𝑡
𝑘 = 𝑓(𝑃𝑅𝑖,𝑡

𝑘  , 𝐷𝑈𝑖,𝑡
𝑘  , 𝐸𝑥𝑖,𝑡−1

𝑘 ) 

𝐼𝑚𝑖,𝑡
𝑘 = 𝑓(𝑃𝑅𝑖,𝑡

𝑘  , 𝐷𝑈𝑖,𝑡
𝑘  , 𝐼𝑚𝑖,𝑡−1

𝑘 ) 
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Imki,t and Exki,t – import and export of culture k in the group culture i for year t. 
PRki,t and DUki,t – production and domestic consumption of culture k in the group 
culture i for year t. 

The subsidies (SPS regional payments and coupled payments) are included in model 
(like separated Microsoft® Excel® file). The subsidies are the average payment per ha 
multiplied by a decoupling rate (Binfield et al., 2005) which differentiates depending on 
policy measures. The CAP support after 2013 will directly affect the projected farmers 
expected real return, because direct payments constitute a significant part of farmers’ 
income in average.  

The baseline projection uses the CAP measures payments amount from Agriculture 

Policy Measure database7  (Mikuš, 2015). The current policy framework (CAP 2014–
20208) is envisaged as a baseline. So-called decoupling rate shows the separation of 
production from the subsidy in the implementation of the policy measures. The 
decoupling rate is represented by coefficient. That coefficient is not constant and it is 
differentiated depending on the policy measure. 

The degree to which the payments are decoupled from production, for which are 
intended, it’s rarely measurable. Therefore, the problem needs to be approached by 
certain degree arbitration, or based on the expert estimates (Hennessy, 1998; Bienfield 
et al., 2005; Gohin and Moschini, 2006). We assume a rate of 1.09 for the coupled 
payments, because they directly affect the producer decisions. The decoupling rate for 
regional and historical payments is 0.3, although they are decoupled from the 

production they still affect the producer decisions. 

3 Results and discussion 

The main baseline endogenous variables for the wheat and maize (commodity 
prices, areas harvested and yields) in the 13-year projections resulted from this 
research. It is anticipated that the accumulated EU support per ha to agriculture in 
Croatia will be higher after 2014 compared with the previous policy period due to the 
increased agricultural support from CAP funds. 

Compared to the historical data for 2012 there is a positive growth trend in the 
projected yields for two main Croatian crops (figure 1). 

The technological progress is assumed be the main driver of increasing yields; an 
increase in prices (effect of demand on prices) is expected to increase production area 
of wheat and maize. However, higher expected increase in the yields of these two crops 
is recorded for maize (2017 yield per ha is estimated to be 4.7 % higher than in 2012). 

The production depends also on the other factor - harvested area. There was a 
downward trend in the historical period (2000–2012) for the areas under wheat; area in 
the projection period it is reduced to less than 1 % or 1,400 hectares. 

There was noticeable increase in wheat and maize area in 2009, when direct 

                                                           
7 Presentation of planned and executed budget for policy measures in Croatia. 
8 Basic payment, greening, Small farmers’ scheme, Young farmers’ scheme, support for highly 
sensitive sectors - Regulation (EU) No 1307/2013 
9 Coupled payments (100 %) can affect farmers’ behavior. Because of these payments farmers 
can be kept in a loss-making business simply in order to draw down the subsidy. It can cause 
clear negative effect on productivity. 
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payments in plant production were introduced as a form of production decoupled 
payments. Compared to 2008 there was an increase of 24,000 hectares. The effects the 
subsidies have in the model are reflected in the total harvested area of the two crops 
and on that basis on the harvested area each crop will have. 

 

 
Sources: 2000-2012 (Croatian Bureau of Statistics, 2015); 2013-2025 (Zrakić, 2016) 

Figure 1: Wheat and maize yields in Croatia in historical period (2000–2012) and 
projection period (2013–2025) 

The policy measures are predicted to cause a slight drop in the total area harvested. 
The wheat area will drop by 22,000 ha in 2025 (11.8 %). Bearing in mind that the total 
harvested area of wheat for projection period is about 164,000 ha, the change is 
relatively small and the effects on linked indicators such as production, self-sufficiency 
and trade are not expected to be substantial. The situation with maize is similar; the 
change is even smaller (by 10,000 ha, 3.34 %).  

The total production of wheat in 2017 is projected to be about 1,153 thousand 
tones, i.e. still higher than the total production in 2012, and higher than the production 

in 2013 on smaller production area. The expected effects on the harvested area 
resulting from the planned changes in the CAP after 2013 were modelled. 

Projection results (till 2025) showed that the prices of wheat and maize follow the 
EU prices path (move in synchrony) but are assumed to be lower in the projection 
period. The projection values are downward compared to the period 2011–2012 and 
dropping to the levels of 2010 (figure 3). 

The projected maize prices are in the EUR 114-139/ ton range, with the highest 
price projected for 2013 (EUR 139/ton). The decline in the price of maize by 2025 
compared to 2012 is about 8 EUR (8.63 %), which is more than expected fall in the 
wheat prices (3 EUR; 3.70 %). These figures are projections of average market prices 
(marketing years) and are excluding all certain market changes and shocks in that 
period. 
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Sources: 2000-2012 (Croatian Bureau of Statistics, 2015); 2013-2025 (Zrakić, 2016) 

Figure 2: Wheat and maize crop areas in Croatia in historical period (2000–2012) and 
projection period (2013–2025) 

The model results show positive impacts of Croatian accession to the EU on wheat 
and maize production. A significant increase in grain yields despite the reduction in 

harvested area resulted in increased production levels for wheat and maize in the 
projection period. 

 

 

Sources: 2000-2012 (Croatian Bureau of Statistics, 2015); 2013-2025 (Zrakić, 2016) 

Figure 3: Wheat and maize prices for Croatia in historical period (2000–2012) and 
projection period (2013–2025) 

Maize recorded a higher rate of growth in domestic consumption, due to higher 
consumption in the production of biofuels. The model results also show the increase of 
domestic consumption of wheat after 2015 with grow rate of 0.1 % during the 
projection period. Croatia is projected to remain a net exporter of wheat and maize with 
minor oscillations in projected period. 
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4 Conclusions 
The application of partial equilibrium model approach for agricultural production of 

two major crops (wheat and maize) represents the first application of this type of 
analytical tools for Croatian commodity markets commodity market after the EU 
accession. 

The effects of the introduction of new decoupled payments shames and higher 
agricultural budget for the production of arable crops had similar effects as price 
convergence, but more stable in the long-term. Baseline scenario showed that the prices 
of agricultural products are converging towards higher EU prices, following the trend of 
prices on the EU market, remaining stable until the end of the projection period and 
below the price level of the EU-28 for crops with a self-sufficient production. 

Domestic consumption of wheat is projected to remain almost unchanged, while the 
production part for fodder is projected to increase. 

The effects of the CAP 2014–2020 will mainly occur through the implementation of 
the “greening” elements. Thus, even though the area of these two crops will decline 
slightly, the total agricultural area in farms and countrywide will slightly increase. The 
reason for this is that as farmers are required by the new CAP to assign 5-7 % of their 
land as ecological focus areas that a bigger area will be sown to legumes. 

This study is one of the first attempts to project in the mid-term the development of 
wheat and maize markets in the context of the CAP 2014–2020 framework. An 
econometric modelling system, adapted to Croatian agri-food sector reality was applied 
to provide the baseline projection of the key production and trade indicators for two 
important cereal crops in Croatia, wheat and maize. The applied approach is a part of 
cereal and oilseed model which can be used for further scenario development and 
market and policy impact analyses, especially when integrated in a comprehensive 
partial equilibrium model for Croatian agriculture (Zrakić, 2016), including other 
important commodities. 

The main limitations of the model can be the quality and the availability of the 
historical data at the national level. The implemented econometric modelling is limited 
not only by the availability, but also the reliability of the data. During the process of data 
collection different sources provide conflicting figures for some variables, especially 
indicators related to the commodity prices and production costs. For some indicators we 
used expert estimates. 

This applied model results despite limitations can be used in the decision-making 
process. Model can give certain market outlook and with some other methods or models 
be the “initial point” in decision-making process. 
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SLOVENSKI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEKTOR: VEČ 
KOT DESETLETJE PO PRISTOPU K EVROPSKI 

UNIJI1 

Marjeta PINTARa, Maja KOŽARa 

IZVLEČEK 

V prispevku predstavljamo najizrazitejše ekonomske učinke pristopa Slovenije k 
Evropski uniji (EU) na slovenski kmetijsko-živilski sektor. Analiza temelji na medletni 
primerjavi podatkov za obdobji pred in po pristopu Slovenije k EU za različne vidike 
analiziranega sektorja (makroekonomski položaj, kmetijska politika in proračunske 
podpore kmetijstvu, proizvodnja, cene in dohodki v kmetijstvu, zunanja trgovina, 
struktura kmetijskih gospodarstev). Glavni pričakovani učinki pristopa k EU so bili 
povečana konkurenca, povečane tržne priložnosti ter strukturno in organizacijsko 
prilagajanje relativno majhnega sektorja. Tosmerne prilagoditve sektorja so bile po 
pristopu k EU nepričakovano zavrte, kar se izraža predvsem v povečanem izvozu 
surovih ter v povečanem uvozu predelanih kmetijskih in živilskih proizvodov. Slovenska 
živilskopredelovalna veriga se še vedno sooča s težavami, ki jih povzročajo njene šibke 
konkurenčne in organizacijske sposobnosti, ki so tudi več kot desetletje po pristopu k 
EU še bolj izrazite. 

Ključne besede: kmetijstvo, kmetijska politika, pristop k EU, Slovenija, pristopni učinki 

SLOVENIAN AGRI-FOOD SECTOR – MORE THAN A 
DECADE AFTER THE EU ACCESSION 

ABSTRACT 

The paper outlines the most noticeable economic effects of the 2004 accession of 
Slovenia to the European Union (EU) on its agri-food sector. The main national 
statistical data are used to compare the situation in the Slovenian agri-food sector in 
the pre- and post-accession period for different aspects of the analysed sector 
(macroeconomic role, agricultural policy and budgetary support to agriculture, 
production, agricultural prices and income, agri-food trade, structure of agricultural 
holdings). The main expected effects were related to joining the vast Common market 
through increased market competition and opportunities, as well as through the 
structural and organizational adjustments of a relatively small agri-food sector. 
Unexpectedly these adjustments were halted, resulting most evidently in the increased 
export of raw agri-food products and import of processed products. Slovenian agri-food 
chain remains heavily challenged by its relatively poor competitive and organizational 
performance, both even more pronounced more than a decade after the EU accession. 

Key words: agriculture, agricultural policy, EU accession, Slovenia, accession effects 

                                                           
1 Predhodna verzija prispevka je bila predstavljena na 14. kongresu Evropske zveze agrarnih 
ekonomistov (European Association of Agricultural Economists) v Ljubljani, 26.-29. avg. 2014 
(Kožar in sod., 2014). 
a Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana; vodilni avtor: 
marjeta.pintar@kis.si 
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1 Uvod 
Analize stanja prvih nekaj let po pristopu Slovenije k Evropski uniji leta 2004 

večinoma niso pokazale izrazito negativnih pristopnih učinkov na slovensko kmetijstvo 
(npr. Volk in sod., 2006, 2007). To se je pripisovalo predvsem dejstvu, da je bila 
slovenska kmetijska politika v predpristopnem obdobju v veliki meri prilagojena Skupni 
kmetijski politiki EU (SKP). V praksi je to po pristopu pomenilo nadaljevanje nacionalne 
kmetijske politike iz predpristopnega obdobja, vendar s povečanimi proračunskimi 
podporami. Nadalje, predpristopne cene v kmetijstvu so bile večinoma na evropsko 
primerljivi ravni, v nekaterih primerih pa celo višje. 

Napovedi tržnih in dohodkovnih učinkov pristopa k EU so bile za slovensko 
kmetijstvo relativno ugodne (npr. ohranitev ali povečanje predpristopne ravni dohodkov 
v kmetijstvu), predvsem zaradi ugodnih začetnih izpogajanih sredstev za slovensko 
kmetijstvo in razvoj podeželja, zaradi z EU močno usklajene kmetijske politike ter zaradi 
povečanih tržnih priložnosti skupnega trga (npr. Rednak, 1997; Münch, 2000; Erjavec in 
sod., 2003; Kavčič in sod., 2003; Poročilo o stanju ..., 2005–2014; Rednak in sod., 
2007). Pričakovalo se je tudi, da bo padec cen v kmetijstvu mogoče omiliti s povečanimi 
proračunskimi podporami kmetijstvu. Glede zunanje trgovine se je pričakovalo, da se bo 
tradicionalno negativna zunanjetrgovinska bilanca po pristopu še povečala (Kuhar in 
Erjavec, 2007). Pristop k EU naj bi tudi spodbudil obsežne strukturne prilagoditve 
slovenskega kmetijsko-živilskega sektorja (Volk in sod., 2007). 

Smer in velikost napovedanih ekonomskih učinkov sta bili pomembno povezani z 

izbranim metodološkim pristopom in predpostavkami presoj (glej npr. v Rednak in sod., 
2007), predvsem glede ocene vertikalnega prenosa med kmetijstvom in 
živilskopredelovalno industrijo (Kuhar in Erjavec, 2007). Mnoge predhodne analize so 
napovedovale ugodne ali nevtralne učinke pristopa k EU za slovensko kmetijstvo na 
agregatni ravni, ne pa tudi na ravni posameznih sektorjev ali aktivnosti; za le-te so bile 
napovedi veliko bolj raznolike, tako po smeri kot tudi po velikosti učinkov (Rednak, 
1997; Kavčič in sod., 2003; Rednak in sod., 2007; Kuhar in Erjavec, 2007; Volk, 2008). 

Popristopne napovedi so bile za živilskopredelovalno industrijo manj ugodne kot za 
kmetijstvo, predvsem zaradi protekcionistično naravnane predpristopne politike za 
predelane kmetijske in živilske proizvode, pa tudi zaradi upravljalske in strukturne 
rigidnosti (npr. Erjavec in sod., 2003; Kuhar in Erjavec, 2007; Kuhar in sod., 2012). 

Pričakovano je bilo, da bodo učinki odprtja mej in povečane konkurence na domačo 
živilskopredelovalno industrijo izrazito negativni (Kuhar in Erjavec, 2007). 

V prispevku skušamo osvetliti najizrazitejše ekonomske učinke pristopa Slovenije k 
Evropski uniji (EU) na slovenski kmetijsko-živilski sektor. Uporabili smo dostopne 
podatke o sektorju, ki smo jih primerjali za pred- in popristopno obdobje za različne 
vidike sektorja. 

2 Material in metode dela 

Uporabljena je bila deskriptivna analitična metoda, ki zajema medletno primerjavo 
večinoma statističnih podatkov (primerjava stanja v obdobju pred in po pristopu 

Slovenije k EU) za naslednje vidike analiziranega sektorja: makroekonomski položaj, 
kmetijska politika in proračunske podpore kmetijstvu, proizvodna statistika, cene in 
dohodki v kmetijstvu, zunanja trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi ter struktura 
kmetijskih gospodarstev. 

Uporabili smo podatke Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), Ministrstva za 
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kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (ARSKTRP) za obdobje 1996–2015. Podatki o zunanji trgovini s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi temeljijo na klasifikaciji proizvodov po kombinirani nomenklaturi (KN) 
carinske tarife; kot kmetijski in živilski proizvodi se upoštevajo vsi proizvodi poglavij od 
01 do 24. 

Osrednji raziskovalni vprašanji sta bili: 

1. Ali analizirani podatki potrjujejo pričakovane popristopne učinke, opisane v 
uvodu, na slovenski kmetijsko-živilski sektor? 

2. Če popristopni učinki odstopajo od pričakovanih, kakšni bi lahko bili razlogi? 

3 Rezultati in razprava 

3.1 Makroekonomski položaj kmetijsko-živilskega sektorja 

Slovenija je bila pred pristopom k EU ekonomsko najbolj razvita država pristopnica iz 
skupine EU10 (Kuhar in Erjavec, 2007), pa tudi v prvih popristopnih letih so bili 
makroekonomski pogoji razmeroma ugodni (Volk in sod., 2007; Rednak in sod., 2007). 
V letu pred pristopom k EU, v letu 2003, je bila letna stopnja ekonomske rasti 2,8 % 
(realni BDP), medtem ko je BDP na prebivalca, izražen v standardih kupne moči (SKM), 
dosegal 83 % evropske ravni (EU28=100), stopnja brezposelnosti pa je bila nižja kot v 
EU (6,7 %; napram v EU27 9,1 %). V letu 2008 je prišlo do svetovne ekonomske krize 
in njeni odloženi negativni učinki še vedno ustvarjajo pritisk na slovenski kmetijsko-

živilski sektor. 

Preglednica 1: Ključni makroekonomski kazalniki za slovenski kmetijsko-živilski sektor; 
1996–2015 

 1996 2000 2004 2008 2012 2015 

Delež v dodani vrednosti (%)        

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
(A) 

4,0 3,3 2,6 1,9 2,1 2,4 

Proizvodnja živil in pijač (C 10, 11) 3,0 2,5 2,0 1,4 1,5 1,5 

 Delež v zaposlenosti (%)        
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
(A) 

13,4 11,7 9,9 8,3 8,2 8,0 

Proizvodnja živil in pijač (C 10, 11) 2,3 2,5 2,3 1,7 1,7 1,7 
Delež kmetijsko-živilskih proizvodov 
v zunanji trgovini (%): 

       

Delež v skupnem izvozu 4,3 3,8 2,8 3,9 3,9 4,4 
Delež v skupnem uvozu 8,4 6,4 6,3 7,3 8,4 9,0 

Vir: SURS, preračuni KIS 

Več kot desetletje po pristopu k EU ostaja slovenski kmetijsko-živilski sektor majhen 
v smislu prispevka k nacionalnemu gospodarstvu, kljub temu pa izrazito pomemben iz 
socialnega in kulturnega vidika. V prvem popristopnem obdobju 2004–2009 se je 
prispevek kmetijsko-živilskega sektorja k bruto dodani vrednosti (BDV) in k zaposlenosti 

nadalje krčil, medtem ko se je prispevek k blagovni menjavi začel krčiti že nekaj let pred 
pristopom. Podatki za zadnjih nekaj let kažejo, da se je to krčenje upočasnilo; večina 
kazalnikov za slovenski kmetijsko-živilski sektor se je v zadnjih letih celo nekoliko 
okrepila. Razlog je tudi v tem, da je ekonomska kriza relativno bolj negativno vplivala na 
preostale sektorje gospodarstva (Poročilo o stanju ..., 2005–2014). 
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3.2 Kmetijska politika in proračunske podpore kmetijstvu 

V prehodnem obdobju in obdobju neposredno po pristopu k EU je prišlo do 
postopnega prilagajanja domače protekcionistično naravnane kmetijske politike k SKP v 
smislu ciljev, instrumentov in ukrepov, pa tudi v smislu ekosocialnega in 
multifunkcionalnega umeščanja kmetijstva v družbo. Prilagajanje sta spodbudila tudi 
članstvo Slovenije v Svetovni trgovinski organizaciji in izhajajoče trgovinske obveznosti 
ter sam proces pristopnih pogajanj, ki je zahteval sprejem evropske zakonodaje na 
področju SKP (Volk in sod., 2007). Predhodna, predvsem v tržno-cenovne podpore 
usmerjena kmetijska politika, ki jo je v pretežni meri sestavljala visoka 
zunanjetrgovinska zaščita in institucionalne cene, se je preoblikovala v politiko 

proračunskih podpor, s čimer se je breme stroškov podpor kmetijstvu prevalilo od 
potrošnikov na davkoplačevalce (Volk in sod., 2007). V času pristopa k EU sta bila tako 
slovenska kmetijska politika kot tudi obseg proračunskih podpor v veliki meri že 
usklajena z EU (Erjavec, 2004, cit. po Volk in sod., 2007; Volk, 2004, cit. po Volk in sod., 
2007). 

Slovenija je bila v pristopnih pogajanjih razmeroma uspešna. Od vseh držav 
kandidatk si je Slovenija izpogajala najvišjo raven nacionalnega dopolnjevanja 
neposrednih plačil, izpogajani obseg kvot in referenčnih količin je bil višji od tedanjega 
obsega proizvodnje (ugodno izhodišče za obseg premijskih pravic), pa tudi obseg 
sredstev za razvoj podeželja je bil relativno najugodnejši med vsemi državami 
pristopnicami (Volk in sod., 2007). Ob pristopu k EU je bila večina slovenskih 

neposrednih plačil na 85 % ravni neposrednih plačil v EU15, 100 % raven pa je 
Slovenija dosegla že v letu 2007 s postopnim uvajanjem neposrednih plačil in doplačili iz 
nacionalnega proračuna. 

Spremembe v slovenski kmetijski politiki se zelo jasno kažejo v časovni seriji 
podatkov o proračunskih podporah kmetijstvu v Sloveniji. Skupni obseg proračunskih 
podpor kmetijstvu se je izrazito povečal po pristopu k EU (za 80 % v 2015 glede na leto 
2003), predvsem na račun izrazitega porasta sredstev za tržne ukrepe in neposredne 
podpore ter sredstev za razvoj podeželja. V obdobju 2010–2015 so skupne proračunske 
podpore kmetijstvu znašale v povprečju skoraj 360 milijonov EUR (tekoče cene), pri 
čemer je povprečni delež za tržne ukrepe in neposredne podpore proizvajalcem znašal 
45 %, samo za neposredna plačila pa okoli 38 %. Povečan obseg proračunskih podpor 

kmetijstvu je v prvih popristopnih letih pomembno blažil posledice dohodkovnih izgub na 
račun izrazitih padcev cen kmetijskih proizvodov (Volk, 2011). Omeniti še velja, da je po 
pristopu delež sofinanciranja iz skupnega proračuna EU naraščal in v povprečju za 
obdobje 2010–2015 znašal okoli dve tretjini. 

Struktura proračunskih podpor kmetijstvu se spreminja glede na spremembe 
kmetijske politike. Na področju tržnih ukrepov in neposrednih plačil je prišlo do 
spremembe predpristopne politike posrednih podpor kmetijstvu v obliki visoke 
zunanjetrgovinske zaščite in institucionalnih cen v politiko neposrednih podpor v obliki 
proizvodno vezanih neposrednih plačil (Volk in sod., 2007). Skupni obseg proračunskih 
sredstev za tržne ukrepe in neposredne podpore je relativno naraščal do leta 2008 (na 
račun uvajanja neposrednih plačil in možnosti doplačevanja iz nacionalnega proračuna), 
nato pa je bila uveljavljena reforma SKP, s katero je prišlo do preoblikovanja proizvodno 
vezanih plačil v trenutno prevladujoča proizvodno nevezana plačila (Poročilo o stanju ..., 
2005–2014). 
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Vir: MKGP, ARKSTRP, preračuni KIS 

Slika 1: Skupne proračunske podpore kmetijstvu in struktura proračunskih izplačil za 
tržne ukrepe in neposredne podpore proizvajalcem; 1996–2015 

Za živilskopredelovalno industrijo je bilo namenjenih izrazito manj proračunskih 
podpor kot za kmetijstvo, še posebej investicijskih podpor za prestrukturiranje, tako v 
tranzicijskem kot v predpristopnem obdobju. Po pristopu k EU se je obseg proračunskih 
podpor za živilskopredelovalno industrijo še nadalje drastično zmanjševal, predvsem na 
račun ukinitve izvoznih podpor za nekatere ključne proizvode (Volk in sod., 2006). 

3.3 Kmetijstvo 

Kmetijska proizvodnja 

V Sloveniji so naravni pogoji razmeroma neugodni za kmetijstvo (Volk in sod., 2007); 
kmetijska zemljišča so omejena in se krčijo, predvsem na račun zaraščanja z gozdovi (v 
2015 več kot 58 % vseh površin Slovenije prekriva gozd) ter povečevanja površin, 
namenjenih gradnji in prometni infrastrukturi. Najpogostejša raba zemljišč v celotnem 
analiziranem obdobju ostaja trajno travinje, ki je v letu 2015 zavzemalo okoli 58 % 
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU). Tri četrtine KZU se je v letu 2015 nahajalo v 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), kar dodatno zmanjšuje 
produktivnost in povečuje proizvodne stroške. 

Do izrazitejše rasti skupnega obsega kmetijske proizvodnje v popristopnem obdobju 
ni prišlo. Po pristopu k EU skupna kmetijska proizvodnja izkazuje nihanja, ki so bolj 
izrazita za rastlinsko pridelavo, obseg živinorejske proizvodnje pa izkazuje trend 
padanja. Struktura kmetijske proizvodnje je bila relativno stabilna v obdobju 1996–2015. 
Rastlinska pridelava in živinoreja sta vsaka predstavljali približno polovico skupne 
kmetijske proizvodnje, nekoliko več rastlinska proizvodnja (57 % v letu 2015). 

Rastlinska pridelava je v Sloveniji močno odvisna od vremenskih razmer, kar 
nakazuje nezadostno tehnološko prilagajanje (npr. zaščitene površine, namakalna 
infrastruktura) na vse pogostejše ekstremne vremenske pojave in obdobja. Glede na 
skupno količino rastlinske pridelave v letu 2010, je pridelava takoj po pristopu narasla, 
nato je sledil padec v obsegu pridelave, predvsem kot posledica ekstremnih vremenskih 
razmer v večini let po pristopu k EU. Največji delež rastlinske pridelave zavzemajo krmne 
rastline (več kot 17 % v letu 2015), kar kaže na osrednji pomen živinoreje v slovenskem 
kmetijstvu. V strukturi skupne kmetijske proizvodnje pomembne deleže zavzemajo tudi 
pridelava vina, sadja, zelenjave in žita (med 7 in 11 % v letu 2015). 
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Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 2: Spremembe v obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi (1996–2015; 2010=100) in 
struktura teh zemljišč (2015) 

Struktura zasejanih površin se po pristopu k EU ni pomembneje spreminjala; kljub 
temu pa je prišlo do nekaj nepričakovanih učinkov. V letu 2005 je prišlo do reforme 
skupnega trga sladkorja (odprava kvot), ki je povzročila opustitev proizvodnje sladkorne 
pese in zaprtje edine tovarne sladkorja v Sloveniji (Volk in sod., 2006; Poročilo o stanju 
..., 2005–2014). Nadalje, pridelava oljnic se je pomembno povečala v popristopnem 

obdobju, predvsem kot rezultat povečanega povpraševanja po biogorivih. Obseg 
povprečne pridelave oljnic v obdobju 2004–2015 je bil skoraj 3-krat višji kot v letih 
2000–2003. 

 

 
Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 3: Indeksi kmetijske proizvodnje (2010=100); 1996–2015 

Obseg živinoreje na kratek rok običajno manj niha, ne glede na to se je njen obseg 
med leti 2007–2013 zmanjševal, predvsem na račun zmanjševanja obsega prireje 
prašičjega mesa. V letu 2014 je prišlo do zaustavitve trenda upadanja obsega živinoreje 
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(2 % rast glede na predhodno leto) in sicer na račun povečane proizvodnje mleka in 
prirastov perutnine, prašičev in drobnice. Najpomembnejša živinorejska sektorja v 
Sloveniji sta prireja mleka in govejega mesa, ki skupaj zavzemata 25 % vrednosti 
skupne kmetijske proizvodnje (osnovne cene) in 60 % vrednosti živinoreje v letu 2015. 
Prireja mleka prispeva v zadnjih letih v povprečju okoli 15 % vrednosti skupne kmetijske 
proizvodnje in 33 % vrednosti živinoreje po osnovnih cenah. Od leta 2002 dalje prireja 
mleka izkazuje padajoči trend (z nekaj izjemami), predvsem kot posledica večje 
specializacije in preusmerjanja v rejo krav dojilj. 

 

 

Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 4: Število živine na 1. december (v 000); 1996–2015 

V živinoreji se je stanje po pristopu k EU najbolj poslabšalo v prašičereji, kjer je 
prišlo do najobčutnejšega padca v številu živali in prireji mesa po letu 2000, z 
najizrazitejšim padcem po letu 2006 (Pintar, 2015). Prireja prašičjega mesa je v letu 

2015 prispevala le slabe 4 % k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje, medtem ko je v 
letu 2003 prispevala skoraj 10 %. Ključni razlogi za upad prirasta prašičjega mesa, so 
poleg visokih cen inputov po letu 2007 tehnološko in strukturno zaostajanje in premalo 
učinkovita tržna organizacija prašičerejcev. 

Pristop k EU je manj negativno vplival na druge sektorje živinoreje (govedo, 
drobnica), tako na število živali kot tudi na obseg prireje mesa. Ne glede na to je bila 
celotna živinoreja po pristopu k EU podvržena intenzivnim strukturnim spremembam, 
najizraziteje govedoreja, v kateri število kmetijskih gospodarstev z govedom stalno pada 
(v letu 2013 27 % manj glede na leto 2003), povprečna velikost črede pa narašča 
(32 % povečanje v letu 2013 glede na leto 2003). Število kmetijskih gospodarstev, ki 
redijo prašiče, prav tako upada. V letu 2013 je bilo tovrstnih le 33 % kmetijskih 

gospodarstev v Sloveniji (51 % v 2003), izrazito pa se je zmanjšalo tudi povprečno 
število prašičev, ki jih redijo ta kmetijska gospodarstva. 

Podobno kot v celotni govedoreji je tudi v prireji mleka prišlo do intenzivnih 
strukturnih sprememb po pristopu k EU, še posebej po letu 2007 (Pintar, 2015). Število 
kmetijskih gospodarstev s kravami molznicami se je v letu 2013 zmanjšalo za polovico 
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glede na leto 2007 oziroma za 57 % glede na leto 2003. V letu 2013 je bilo kmetijskih 
gospodarstev s prirejo mleka le še 14 %, v letu 2003 je bilo takih gospodarstev 22%. 
Nadalje, v letu 2013 se je število krav molznic zmanjšalo za 16 % glede na leto 2007 
oziroma za okoli petino glede na leto 2003. Po drugi strani je v prireji mleka po pristopu 
k EU prišlo do intenzifikacije in specializacije; povprečno število krav molznic na 
kmetijsko gospodarstvo se je v zadnjem desetletju skoraj podvojilo in doseglo 10,6 glav 
na kmetijsko gospodarstvo v letu 2013. Tudi mlečnost se je, v primerjavi s 
predpristopnim obdobjem, povečala (2003: 5.062 kg/kravo; 2015: 5.588 kg/kravo). 

Cene v kmetijstvu 

Trend padanja realnih odkupnih cen v kmetijstvu (agregatna raven) je tipičen za 
sodobna kmetijstva in ga je moč zaznati tudi v Sloveniji pred pristopom k EU in do leta 
2005. Padec odkupnih cen v kmetijstvu je bil najbolj izrazit v letih 2004 in 2005 in sicer 
zaradi visoke ponudbe na račun dobrih letin, pa tudi na račun učinka liberalizacije po 
pristopu na konkurenčni skupni trg EU. V obdobju 2006–2008 so odkupne cene izrazito 
narasle (slabe letine) in dosegle vrhunec v letu 2008. Po dveh letih padanja cen na 
raven iz leta 2005, so se odkupne cene ponovno začele zviševati, po letu 2013 pa 
ponovno padati. Cene inputov za kmetijstvo med leti 2000 in 2008 izkazujejo trend 
naraščanja, zanihajo v letih 2009–2011, po letu 2013 pa pričnejo padati. 

 

 
Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 5: Primerjava gibanja cen v kmetijstvu med Slovenijo in EU (2010=100); 1996–
2015 

Cenovno-stroškovna razmerja (razmerje med indeksom cen kmetijskih proizvodov pri 
proizvajalcih in indeksom cen inputov) so bila neugodna v večini let po 2001, 
najizraziteje v letih 2004 in 2009. Po letu 2009 so se cenovno-stroškovna razmerja 

stabilizirala, vendar ostala na najnižji ravni po pristopu. Cenovno-stroškovno razmerje se 
je v letu 2013 na račun višjih odkupnih cen izboljšalo, v letu 2014 in 2015 pa ponovno 
poslabšalo.  

Med gibanji cen kmetijskih proizvodov v Sloveniji in EU je mogoče zaznati močno 
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konvergenco in sinhronost (slika 5), iz česar bi bilo mogoče sklepati, da so cenovni 
prenosi neposredni učinek pristopa k EU, torej da se večji cenovni pritiski neposredno 
prenašajo iz evropske na nacionalno raven. Gibanja ravni cen inputov med Slovenijo in 
EU so tradicionalno bolj usklajena, ker je Slovenija glede inputov skoraj povsem odvisna 
od uvoza iz evropskih trgov. 

Dohodki v kmetijstvu 

Dohodki iz kmetijstva so bili relativno stabilni tako v prehodnem kot predpristopnem 
obdobju. To je mogoče v veliki meri pripisati postopnemu prilagajanju domače kmetijske 
politike, še posebej povečevanju ravni (proizvodno vezanih) neposrednih plačil. Nihanje 
dohodkov navzdol v tem obdobju so povzročile slabe letine (Volk in sod., 2007). Po 
pristopu pa se je izrazito spremenila struktura dohodka; povečala se je odvisnost od 
subvencij (na proizvodnjo in na proizvod brez davkov) in sicer so le-te v obdobju 2012–
2015 v povprečju dosegale okoli 57 %, v obdobju 2000–2003 pa okoli 40 %. 

V letih 2000–2003 je faktorski dohodek kmetijstva realno dosegel v povprečju 385 
milijonov EUR (stalne cene 2010). Po pristopu k EU se je stabiliziral na relativno višji 
ravni kot v predpristopnem obdobju, predvsem na račun nekoliko povečanega obsega 
proizvodnje in ublažitve padca odkupnih cen z neposrednimi plačili. V tem oziru je bil 
ekonomski položaj slovenskih kmetijskih proizvajalcev na splošno najbolj ugoden v 
obdobju neposredno po pristopu. V letih 2004–2007 je v povprečju realno dosegel 476 
milijonov EU. V naslednjih letih so dohodki iz kmetijstva nihali, odvisno od sprememb 
obsega proizvodnje in cen, predvsem stroškov vmesne porabe (Poročilo o stanju ..., 
2005–2014, Pintar, 2015). 

 

 
Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 6: Osnovni kazalci ekonomskih računov za kmetijstvo (realno, stalne cene 2010); 
1996–2015 

Faktorski dohodek kmetijstva je v letu 2015 dosegal okoli realno 500 milijonov EUR 
(stalne cene 2010) oziroma 520 milijonov EUR po tekočih cenah. Preračunan na PDM, 
pa je faktorski dohodek v letu 2015 realno dosegal skoraj 6.200 EUR (stalne cene 2010) 
oziroma skoraj 6.400 EUR po tekočih cenah (obe vrednosti okoli dve petini povprečja 
EU28). Zaostajanje dohodkov v primerjavi z EU je kronična značilnost slovenskega 
kmetijstva, ki nakazuje njegovo zaskrbljujoče nizko produktivnost. Le-ta je v veliki meri 
odvisna od agrarne strukture, večjih stroškov zaradi manj ugodnih naravnih danosti za 
kmetovanje, pa tudi od socio-ekonomske strukture na kmetijskih gospodarstvih. 
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3.4 Struktura kmetijskih gospodarstev 

Trend strukturnih sprememb je v slovenskem kmetijstvu prisoten že od srede 1990-
ih; število kmetijskih gospodarstev stalno upada (najizrazitejši padec v predpristopnem 
obdobju; Volk in sod., 2006), medtem ko povprečna velikost kmetijskih gospodarstev 
narašča. 

V povprečju je bilo slovensko kmetijsko gospodarstvo v letu 2013 veliko 6,6 ha KZU 
(skoraj 5 % več kot v 2003), redilo skoraj 7 GVŽ (skoraj 5 % več kot v 2003) in 
zaposlovalo 1,1 PDM (okoli 8 % manj kot v 2003). Slovenska kmetijska gospodarstva so 
v povprečju veliko manjša kot v EU28 (16,3 ha KZU, skoraj 21 GVŽ, 0,9 PDM v 2013). 
Delovna produktivnost, pa tudi učinkovitost rabe drugih proizvodnih faktorjev sta na 

slovenskih kmetijskih gospodarstvih v povprečju izrazito slabša kot na evropskih, kljub 
nekolikšnemu izboljšanju v zadnjih nekaj letih. To je mogoče pripisati predvsem manj 
ugodnim naravnim razmeram za kmetijstvo v Sloveniji, razdrobljenosti kmetijskih 
zemljišč, nizki stopnji specializacije v nekaterih regijah, pa tudi starajoči se delovni sili; 
vse to povzroča višje proizvodne stroške in porabo dela (Volk, 2008). 

Preglednica 2: Ključni strukturni kazalci slovenskega kmetijstva; 1997–2013 

 1997 2000 2003 2005 2007 2010 2013 

Kmetijska gospodarstva 90.831 86.467 77.149 77.175 75.340 74.646 72.377 

Kmetijska zemlja v uporabi, KZU (ha) 466.589 485.879 486.473 485.432 488.774 474.432 477.023 

Število živali (GVŽ), skupaj  :b 470.498 456.167 421.587 433.382 421.553 399.349 

Zaposlenost v kmetijstvu (PDM) : 107.809 95.605 95.263 83.492 76.430 82.342 

Povprečna površina KZU na kmetijsko 
gospodarstvo (ha KZU/gospodarstvo) 

5,1 5,6 6,3 6,3 6,5 6,4 6,6 

Povprečno število živine na kmetijsko 
gospodarstvo (GVŽ/gospodarstvoa) 

: 6,1 6,6 6,3 6,8 7,2 6,9 

PDM/kmetijsko gospodarstvo : 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 

(PDM/100 ha KZU) : 22,2 19,7 19,6 17,2 16,2 17,3 

a Vključena le kmetijska gospodarstva, ki redijo živino. 
b: Ni podatka. 

Vir: SURS, preračuni KIS 

Predhodne študije (npr. Volk in sod., 2007) so ugotavljale, da je bil proces 
konsolidacije v prvih letih po pristopu prej zavrt kot pospešen. Vzrok za to gre iskati v 
dejstvu, da je bila za majhna kmetijska gospodarstva kmetijska proizvodnja na račun 
neposrednih plačil dovolj donosna, da jim ni bilo potrebno opustiti kmetijstva. 

Tudi kasneje po pristopu, ko je prišlo do novih sprememb SKP (še posebej v smislu 
proizvodno nevezanosti neposrednih plačil), še vedno ni mogoče zaznati obsežnejših 
strukturnih sprememb v slovenskem kmetijstvu. Opaziti pa je mogoče dolgoročni trend 
koncentracije kmetijskih zemljišč, kar je razvidno tudi iz statističnih podatkov. Število 
kmetijskih gospodarstev v največjih velikostnih razredih KZU vztrajno narašča, prav tako 
pa skupen obseg KZU, ki ga obdelujejo kmetijska gospodarstva v teh razredih. Število 
kmetijskih gospodarstev in skupni obseg KZU pa padata v razredih, v katerih je sicer 

največ kmetijskih gospodarstev in v katerih se obdeluje največji obseg KZU (2–10 ha 
KZU, 10–20 ha KZU). 
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Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 7: Struktura kmetijskih gospodarstev v Sloveniji 

3.5 Živilskopredelovalna industrija 

Pred pristopom k EU je slovenska živilskopredelovalna industrija uživala razmere 
šibke konkurence, tako na domačem kot na ključnih zunanjih trgih. Na domačem trgu so 
bile oblikovane visoke carinske zaščite in oligopolna tržna struktura, zunanja trgovina pa 
je bila usmerjena predvsem na trge držav nekdanje Jugoslavije, na katerih je Slovenija 
uživala pogoje ugodnih prostotrgovinskih sporazumov, ki so bili s pristopom k EU 
ukinjeni (prirejeno po Kuhar in sod., 2012). 

 

 
Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 8: Prispevek živilskopredelovalne industrije k skupni bruto dodani vrednosti in 
skupni zaposlenosti; 1996–2015 

Kljub temu, da so predhodne analize razmeroma zgodaj napovedovale izrazito 
negativne ekonomske učinke pristopa k EU na slovensko živilskopredelovalno industrijo 
(Tangerman in Josling, 1994, cit. po Kuhar in sod., 2012), slovenski politiki ni uspelo 
pripraviti pogojev za postopno trgovinsko liberalizacijo (postopno odpravljanje izvoznih 
podpor) na način, da bi se sredstva za prestrukturiranje in druge ukrepe za povečanje 
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konkurenčnosti še pravočasno povečala. Slovenska živilskopredelovalna industrija je 
tako po pristopu k EU doživela ‘ad hoc’ liberalizacijski šok (Kuhar in sod., 2012), ki se 
tudi več kot desetletje po pristopu odraža na njeni nezadostni sposobnosti strukturnega, 
upravljalskega in zunanjetrgovinskega prilagajanja popristopnim razmeram. 

Več predhodnih analiz ekonomske uspešnosti slovenske živilskopredelovalne 
industrije po pristopu k EU je pokazalo, da se makroekonomsko že tako majhen sektor 
nadalje krči (npr. Kuhar in Erjavec, 2007; Kuhar in sod., 2012). V letu 2003 je bil 
prispevek živilskopredelovalne industrije k bruto dodani vrednosti slovenskega 
gospodarstva 2,2 % in je do leta 2011 padel na zgolj 1,4 %, zadnja leta pa ostaja na 
1,5 %. Nadalje, delež skupne zaposlenosti v živilski industriji se je izrazito zmanjšal in 

sicer iz 2,3 % v letu 2003 na 1,7 % v letu 2015. 

Kazalniki uspešnosti poslovanja potrjujejo, da je pristop k EU prispeval k poslabšanju 
ekonomskega položaja slovenske živilskopredelovalne industrije. K poslabšanju položaja 
je poleg pristopa k EU prispevala tudi splošna ekonomska kriza, ki je povzročila 
zmanjšanje in spremembe domačega povpraševanja (Pintar, 2015). Fizični obseg 
proizvodnje hrane se je dvakrat izrazito zmanjšal; v letu 2004 za več kot 10 %, nato pa 
še v letih 2007 in 2008 (Kuhar in sod., 2012). Nadalje, produktivnost in dodana vrednost 
se na dolgi rok slabšata z nekaterimi nihanji; kazalniki dobičkonosnosti so se torej v 
zadnjih nekaj letih poslabšali (Kuhar in sod., 2012). 

Pristop k EU pa je spodbudil tudi strukturne spremembe v slovenski 
živilskopredelovalni industriji. Število majhnih živilskih podjetij se je povečalo, povprečno 

število zaposlenih pa zmanjšalo, kar bi lahko kazalo na rahljanje predhodne dualne 
strukture slovenske živilskopredelovalne industrije, sestavljene iz velikih, oligopolnih 
podjetij in mikropodjetij (Pintar, 2015). 

Kot izrazit popristopni učinek v slovenski živilskopredelovalni industriji velja omeniti 
tudi koncentracijo in prevladujoči položaj maloprodaje v vertikalni kmetijsko-živilski 
verigi (Kuhar in sod., 2012). Stopnja koncentracije maloprodaje kmetijskih in živilskih 
proizvodov je med najvišjimi v EU; najbolj očitni posledici tega sta dodatni pritiski na 
odkupne cene in prevalitev transakcijskih in distribucijskih stroškov na dobavitelje 
(Juhasz in Stauder, 2005, cit. po Kuhar in sod., 2012). 

3.6 Zunanja trgovina s kmetijskimi in živilskimi proizvodi 

Slovenija je tradicionalno neto uvoznica hrane, pri čemer pa sta se po pristopu k EU 
povečala tako obseg zunanje trgovine kot tudi zunanjetrgovinski primanjkljaj s 
kmetijsko-živilskimi proizvodi (slika 9), predvsem kot posledica ukinitve carinskih zaščit 
in spremembe trgovinskih režimov s tretjimi državami (Volk in sod., 2006). V obdobju 
1996–2015 je blagovna menjava s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v povprečju 
prispevala 3,8 % vrednosti celotnega slovenskega izvoza in 7,5 % vrednosti celotnega 
slovenskega uvoza, povprečni delež v skupni blagovni menjavi pa je dosegal 5,7 %. Ti 
deleži so v celotnem popristopnem obdobju razmeroma stabilni. 

Negativna trgovinska bilanca se je v letu 2015 skoraj potrojila v primerjavi z letom 
2003 in zadnjih nekaj let presega 1 milijardo EUR. Tako izvoz kot uvoz kmetijskih in 
živilskih proizvodov sta se po pristopu k EU izrazito povečala. Skupna vrednost izvoza 

kmetijskih in živilskih proizvodov se je v letu 2015 povečala za okoli 163 %, skupna 
vrednost uvoza kmetijskih in živilskih proizvodov pa za 171 % glede na predpristopno 
leto 2003. Pokritost uvoza je v povprečju obdobja 2004–2015 znašala 45 % izvoza, kar 
je nekoliko manj kot v predpristopnem obdobju (v povprečju obdobja 1996–2003: 
49 %). 
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Ključni izvozni proizvodi so proizvodi v skupinah mleko in mlečni izdelki (vključno z 
jajci in medom; zavzema okoli 13 % vrednosti skupnega izvoza v 2015), razna živila in 
pijače (obe skupini okoli 11 % v 2015). Meso in izdelki iz mesa, ki v statistiki zunanje 
trgovine predstavljata ločeni skupini, sta v letu 2015 prispevali okoli 16 % k skupni 
vrednosti izvoza. Na strani uvoza zavzemajo največji delež ostanki in odpadki živil, krma 
ter meso (11 % oziroma 10 % v letu 2015), sledijo užitno sadje (9 %), razna živila ter 
mleko in mlečni izdelki (vsaka skupina 7-odstotni delež v letu 2015). 

Zunanjetrgovinska bilanca je po pristopu k EU negativna za večino skupin kmetijskih 
in živilskih proizvodov, razen za izdelke iz mesa in žive živali, pri katerih je trgovinska 
bilanca pozitivna vse od leta 2006 dalje. V zadnjih nekaj letih je zunanjetrgovinska 

bilanca najmanj ugodna (negativna) za meso, sadje in zelenjavo, bilanca z mlekom in 
mlečnimi izdelki pa je v obdobju po pristopu prešla iz pozitivne k bilanci s primankljajem, 
ki se v zadnjih letih povečuje. 

 

 
Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 9: Izvoz, uvoz in zunanjetrgovinska bilanca kmetijskih in živilskih proizvodov (mio 
EUR); 1996–2015 

Pojav novih izvoznih skupin (surovi kmetijski in živilski proizvodi, kot npr. žive živali, 
surovo mleko) je nepričakovan učinek pristopa k EU (Volk in sod., 2007). Ob 
upoštevanju dejstva, da je po drugi strani prišlo do izrazitega povečanja uvoza 
predelanih proizvodov (npr. mesnih in mlečnih), je mogoče sklepati, da gre za skupni 
učinek tržnih preživetvenih strategij posameznih kmetijskih proizvajalcev v majhnem 
nacionalnem gospodarstvu, v katerem živilskopredelovalna industrija ni ustrezno razvita, 
konkurenčna in upravljana (Kuhar in sod., 2012). Priložnosti za izvoz slovenskih 
kmetijskih in živilskih proizvodov z višjo dodano vrednostjo na ogromen skupni trg EU se 
še vedno zdijo nezadostno izkoriščene. 
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Vir: SURS, preračuni KIS 

Slika 10: Struktura uvoza in izvoza z govedom; 1996–2015 

Večina izvoza kmetijskih in živilskih proizvodov v predpristopnem obdobju 1996–
2003 je bila usmerjena v tradicionalne izvozne trge, države nekdanje Jugoslavije (v 
povprečju obdobja 61 % vrednosti izvoza), s katerimi je imela Slovenija, kot že 
omenjeno, sklenjene ugodne prostotrgovinske sporazume, ki pa so bili s pristopom k EU 
ukinjeni. Delež vrednosti skupnega izvoza kmetijskih in živilskih proizvodov v te države 
je tako padel na 35 % v povprečju za popristopno obdobje 2004–20132. Po drugi strani 
je delež vrednosti skupnega izvoza v države EU15, še posebej v bližnje članice (npr. 
Italija, Avstrija in Nemčija), narasel na 46 % v povprečju za isto obdobje (povprečje za 
predpristopno obdobje 24 %). 

Struktura skupnega uvoza kmetijskih in živilskih proizvodov je dolgoročno bolj 
stabilna; po pristopu k EU se je delež uvoza iz držav nekdanje Jugoslavije zmanjšal za 2 
odstotni točki v povprečju za obdobje 2004–2013 napram obdobju 1996–2003. 
Povprečni delež uvoza iz držav EU15 ostaja po pristopu skoraj nespremenjen, ker je 
Slovenija tradicionalno uvozno bolj odvisna od teh trgov. 

4 Zaključki 

Na podlagi analiziranih podatkov lahko za prvo raziskovalno vprašanje (»Ali 
analizirani podatki potrjujejo pričakovane popristopne učinke, opisane v uvodu, na 
slovenski kmetijsko-živilski sektor?«) glede pričakovanih pristopnih učinkov ugotovimo 
naslednje: 

- Izrazita rast proračunskih podpor v kmetijstvu: pričakovani pristopni 
učinek potrjen. Skupne proračunske podpore kmetijstvu so se povečale za 
80 % v letu 2015 v primerjavi z letom 2003. 

- Uravnavanje ravni odkupnih cen v kmetijstvu z evropskimi: pričakovani 
pristopni učinek potrjen. Razmerje med indeksoma odkupnih cen Slovenije 
napram EU27 je v letu 2012 dosegalo 1,00 (1999: 1,19; 2003: 1,09). 

- Ohranitev oziroma povečanje ravni dohodkov v kmetijstvu: pričakovani 

pristopni učinek potrjen. Faktorski dohodek kmetijstva (stalne cene 2010) se 

                                                           
2 Podatki se nanašajo na obdobje 2004–2013, saj je v letu 2013 Hrvaška postala polnopravna 
članica EU. 
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je realno v obdobju 2012–2015 povečal v povprečju za 15 % glede na obdobje 
2000–2003. 

- Pristop k EU bo spodbudil strukturno prilagajanje kmetijstva in 
živilskopredelovalne industrije: analiza podatkov ne potrjuje tovrstnih 
pričakovanj. Upočasnjeno strukturno prilagajanje kmetijsko-živilskega sektorja 
je eden od nepričakovanih popristopnih učinkov. 

- Pričakovane težave v živilskopredelovalni industriji, še posebej zaradi 
šibkih konkurenčnih sposobnosti: pričakovani pristopni učinek potrjen. 
Delež skupne dodane vrednosti živilskih dejavnosti v Sloveniji je v letu 2015 
dosegal 1,5 % (2003: 2,2 %), delež zaposlenosti v živilskopredelovalni industriji 

pa 1,7 % v istem letu (2003: 2,3 %). 

- Izrazita rast uvoza in izvoza s kmetijskimi in živilskimi proizvodi: 
pričakovani pristopni učinek potrjen. Izvoz se je povečal za 163 %, uvoz pa 
za 171 % v letu 2015 v primerjavi z letom 2003. Kljub temu je prišlo do 
nepričakovanih izrazitih sprememb v strukturi blagovne menjave (pojav novih 
skupin proizvodov za izvoz: surovi proizvodi). 

V zvezi z odgovorom na drugo raziskovalno vprašanje (»Če popristopni učinki 
odstopajo od pričakovanih, kakšni bi lahko bili razlogi za to?«) lahko zaključimo, da gre 
vzroke za nepričakovane popristopne učinke iskati še v nekaterih drugih 
(nepričakovanih) dejavnikih v popristopnem obdobju in sicer v ekstremnih vremenskih 
razmerah, v svetovni ekonomski krizi, v izrazitih nihanjih svetovnih cen v kmetijstvu, v 

ukinitvi pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji. Dodatno je potrebno 
upoštevati dejstvo, da se je SKP v analiziranem obdobju spremenila v smeri nadaljnje 
tržne liberalizacije. Pomemben zaviralni dejavnik je tudi pasivnost in ohlapnost 
(vertikalnih) povezav v slovenski kmetijsko-živilski verigi. V tem oziru se zdi, da je bila še 
posebej živilskopredelovalna industrija strukturno in upravljalsko nepripravljena za izzive 
in priložnosti skupnega trga EU. 

Ključna ugotovitev prispevka je, da pristop k EU ni edini vzrok neželenih 
(nepričakovanih) popristopnih učinkov na slovenski kmetijsko-živilski sektor, temveč da 
gre za hkraten vpliv več negativnih dejavnikov, nekateri so omenjeni zgoraj. Nadalje, 
prvotna pričakovanja glede pristopnih učinkov so bila oblikovana za drugačno 
ekonomsko-politično okolje v Sloveniji po pristopu k EU (bolj zaščiten skupni trg EU, bolj 
proizvodno-vezane proračunske podpore v kmetijstvu). Ne glede na vse bo potrebno 
napredek v smislu produktivnosti, konkurenčnosti in dodane vrednosti graditi predvsem 
v slovenski kmetijsko-živilski verigi sami. 
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JAVNE DOBRINE IN EKOSISTEMSKE STORITVE V 
KMETIJSTVU – ŠTUDIJA PRIMERA 
SOLČAVSKEGA: PRVE UGOTOVITVE 

Ilona RACa, Tina KOCJANČIČa, Luka JUVANČIČa, Emil ERJAVECa 

IZVLEČEK 

Kmetijstvo zagotavlja številne okoljske in družbene koristi, vendar je razumevanje 
mehanizmov in okoliščin, ki ta vidik kmetijstva spodbujajo ali ovirajo, na relativno nizki 
ravni. Pri tem so zlasti slabo raziskani elementi kaskade vrednotenja (zavedanje-
upoštevanje-ovrednotenje) teh koristi, pa tudi drugi dejavniki, kot so institucionalno in 
pravno okolje, gospodarske razmere, kulturni vplivi ter okoljska in kmetijska politika. 
Študija primera socio-ekološkega sistema (SES) na Solčavskem ima namen preučiti 
navedene elemente. Poglavitni elementi v opisu SES so akterji, sistemi upravljanja, 
naravno okolje (sistem naravnih virov), glavne okoljske in družbene koristi, širše 
družbene in gospodarske razmere ter interakcije med omenjenimi elementi. V okviru 
raziskave je bil opis sistema preverjen s pomočjo različnih deležnikov s kvalitativnimi 
metodami: poglobljenimi intervjuji, delavnicami in fokusnimi skupinami. S pomočjo 
participativnega raziskovanja smo iskali interakcije med različnimi elementi sistema, ki 
vplivajo na zagotavljanje okoljskih in družbenih koristi, in možnosti za njihovo 
izboljšanje ter eventuelno prenos na druga območja. Prispevek predstavlja prve 
ugotovitve raziskovalne skupine. Kot glavna faktorja za izboljšanje zagotavljanja javnih 
dobrin in ekosistemskih storitev iz kmetijstva na tem območju smo prepoznali 
delovanje lokalnih oblasti v smislu zagotavljanja ugodnega institucionalnega okolja ter 
sodelovanje zasebnih akterjev. 

Ključne besede: javne dobrine, ekosistemske storitve, okoljske in družbene koristi, socio-ekološki 
sistem, kmetijstvo, gozdarstvo 

PUBLIC GOODS AND ECOSYSTEM SERVICES IN 
AGRICULTURE – A CASE STUDY OF SOLČAVSKO: FIRST 

FINDINGS 

ABSTRACT 

Agriculture is a provider of many environmental and social benefits, yet the 
understanding of mechanisms and circumstances that promote or hamper this aspect 
of farming is relatively poor. This is especially true of the elements of the cascading 
benefit valorization chain (awareness-appreciation-value), but also of other factors, 
such as the insitutional and legal setting, economic situation, cultural influences and 
environmental and agricultural policy. The case study of the socio-ecological system 
(SES) in Solčavsko intends to examine these elements. The main elements in the 
description of an SES are actors, the governance system, the natural environment 
(resource system), main benefits (resource units), broader social and economic setting 
and interactions between these elements. The description of the system was checked 
with stakeholders using qualitative methods: in-depth interviews, workshops and focus 
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groups. Using participatory research, we sought to identify the interactions between 
the elements of the system that influence the provision of environmental and social 
benefits and possibilities to improve this provision, as well as transferable lessons. We 
present first results. We identified the inclusion of local authorities and cooperation of 
private actors as the main factors for improving the provision of public goods and 
ecosystem services in agriculture in this area. 

Keywords: public goods, ecosystem services, environmental and social benefits, socio-ecological 
system, agriculture, forestry 

1 Uvod 
Kmetijstvo in gozdarstvo sta vse bolj prepoznana kot dejavnosti, ki ne predstavljata 

le pridelave hrane oz. surovin, temveč imata tudi druge pomembne družbene funkcije. 
Sektorja močno vplivata na podnebje, habitate in genske vire, na tla in vode, pa tudi na 
kulturno krajino (Cooper in sod., 2009). Te (neblagovne) funkcije in z njimi povezane 
koristi so v literaturi in javnih diskurzih različno poimenovane; označujejo jih pojmi, kot 
so eksternalije, večnamenskost kmetijstva, javne dobrine itd. (glej npr. Mann in 
Wüstemann, 2008; Hočevar, 2007; Cooper in sod., 2009). Trg jih pogosto ne ovrednoti 
ustrezno, politika pa skuša njihovo zagotavljanje spodbujati in nagrajevati; vprašanje pa 
je, če to počne v zadostni meri, da bi zadovoljila rastoče zanimanje javnosti. Njihov vse 
večji pomen odražajo tudi različni pravni in strateški dokumenti Evropske unije v okviru 
Skupne kmetijske politike, Strategije o biotski raznovrstnosti, kohezijske politike in 

drugih javnih politik, predvsem s področja varstva okolja (EK, 2011; EP, 2015); njihova 
pomembnost narašča tudi v svetovnem merilu (MEA, 2003).  

Dejstvo, da te koristi večinoma ne nastopajo na trgu in zato nimajo cene, pomeni, 
da kmetje za njihovo zagotavljanje niso nagrajeni in zato nimajo motivacije, da bi to 
počeli v družbeno zaželjenem obsegu oz. v meri, ki bi bila več kot le rezultat njihovih 
siceršnjih dejavnosti ali osebnih vzgibov (Cooper in sod., 2009). Posledica tega je upad 
družbenih in okoljskih koristi iz kmetijstva ter potreba po javnih ukrepih, ki bi spodbujali 
njihovo zagotavljanje. Namen projekta Pegasus1 je odkriti ali razviti inovativne načine 
upravljanja s prostorom, ki bi bolje upoštevali omenjene vidike kmetijstva in gozdarstva 
in tako dosegli njihov ustreznejši obseg na eni strani ter primernejše nagrajevanje 
kmetov na drugi strani. 

Projekt se naslanja na dva obstoječa koncepta, ki izvirata iz različnih znanstvenih 
sfer, in sicer gre za javne dobrine in ekosistemske storitve. Pojma se v določeni meri 
prekrivata, naš pristop pa ju skuša združiti v okvir socio-ekološkega sistema (Ostrom, 
2005; McGinnis in Ostrom, 2014).  

Cilj tega prispevka je predstaviti pristop socio-ekološkega sistema (SES) na primeru 
kmetijstva in gozdarstva v predalpskem svetu. Izbrali smo Solčavsko, kjer so na 
majhnem geografskem prostoru prisotni različni pojavi družbenih in okoljskih koristi. Gre 
za eno od 34 študij primerov v Evropski uniji, katerih analiza naj bi pripomogla k 
boljšemu razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na zagotavljanje ekoloških in družbenih 
koristi iz kmetijstva. V primeru Solčavskega nas je posebej zanimalo, katere so tipične 
koristi tega območja in kateri dejavniki pomembno vplivajo na njihovo zagotavljanje. 
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V nadaljevanju podrobneje opišemo konceptualno zasnovo javnih dobrin, 
ekosistemskih storitev in socio-ekoloških sistemov. Sledi pregled metodologije za analizo 
primerov in zatem rezultati raziskave. Zaključimo z razpravo in sklepi. 

2 Pregled literature 

Pojma javnih dobrin in ekosistemskih storitev, povezanih s kmetijstvom, sta pridobila 
na pomenu v EU in v mednarodnem kontekstu v luči tehnoloških in strukturnih 
sprememb v rabi prostora ter postopne liberalizacije kmetijskih trgov v zadnjih nekaj 
desetletjih. Pojma tako služita kot analitični orodji za oceno vpliva teh sprememb na 
naravno in kulturno okolje, pa tudi kot sredstvo za utemeljevanje javnih sredstev, ki so 

kmetijstvu namenjena v okviru Skupne kmetijske politike - SKP (Cooper in sod., 2009; 
Dwyer in sod., 2015). 

Prvi koncept, ki je služil razlagi učinkov kmetijstvo na naravo, so bile t. i., 
eksternalije, torej stranski učinki kmetijstva; sprva se jih je jemalo kot izključno 
negativne učinke, vendar so kasnejše analize pokazale, da ima kmetijstvo (in 
gozdarstvo) tudi pozitivne okoljske in družbene učinke, ki so se razvile vzporedno s 
tradicionalnimi kmetijskimi praksami (Baldock in sod., 2002). 

Ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se je za opis 
dejstva, da ima kmetijska raba prostora poleg pridelave hrane in surovin tudi številne 
druge koristi za naravo in družbo, razvil pojem multifunkcionalnosti (Van Huylenbroeck 
in sod., 2007; Mann in Wüstemann, 2007). Ta pojem je v politiki do neke mere služil 
tudi za utemeljevanje podpor, ki jih je deležno kmetijstvo. Sčasoma je zaradi videnja, da 
gre v veliki meri za apologetski politični koncept, multifunkcionalnost izgubila na 
pomenu, njeno mesto pa je zavzel pojem javnih dobrin. 

2.1 Javne dobrine (JD) 

Pojem javnih dobrin izvira iz neoklasične ekonomske teorije (Samuelson, 1954; 
Musgrave, 1959; glej Cornes in Sandler, 1996) in družbeno političnega diskurza (glej 
Dwyer in sod., 2015). V ekonomskih znanostih ta koncept opisuje dobrine in storitve, 
katerih raba je: 

- neizključujoča (ang. non-excludable), kar pomeni, da iz rabe ni mogoče izključiti 
drugih ljudi, in 

- netekmovalna (ang. non-rivalrous), kar pomeni, da dejstvo, da nekdo uporablja 
oz. uživa določeno dobrino ali storitev, predmeta rabe ne poslabša za druge 
potencialne uporabnike. 

Posledica teh lastnosti2 je, da raba javnih dobrin običajno ni plačljiva, kar rezultira v 
pretiranem izkoriščanju. Po drugi strani pa tisti, ki zagotavljajo javne dobrine (v našem 
primeru kmetje), za te usluge niso plačani in torej niso motivirani, da bi jih zagotavljali v 
družbeno zaželjenem obsegu. Obenem gre pri tem pogosto za dejavnosti, ki 
preusmerjajo proizvodne vire, kar za proizvajalce pomeni izgubljeni dobiček ali dodatne 
stroške. Sistemi, ki so učinkovitejši z vidika zagotavljanja javnih dobrin, so običajno bolj 
ekstenzivni, ekološki, mešani ali tradicionalni (Cooper in sod., 2009). Takšni sistemi so 

ekonomsko manj vzdržni in se v splošnem opuščajo, zaradi česar se poslabšuje 
tradicionalna kmetijska krajina in izgubljajo habitati, slabša pa se tudi kakovost tal in 

                                                           
2 Dobrine v resničnem življenju sicer pogosto ne pripadajo striktno eni ali drugi kategoriji, temveč 
izkazujejo različne stopnje tekmovalnosti in izključljivosti. 
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voda (Baldock in sod., 2002).  

Nedelujoči trgi, ki prave družbene vrednosti tovrstnih dobrin ne odražajo ustrezno, 
torej terjajo ali vsaj utemeljujejo poseganje javnih politik in skupno delovanje (ang. 
collective action). Za razliko od drugih gospodarskih panog je bilo kmetijstvo kljub vse 
večji konkurenčnosti in tržni usmerjenosti deležno izdatne javnofinančne podpore. To 
deloma utemeljujejo ravno s specifičnostjo sektorja v smislu potenciala za zagotavljanje 
javnih dobrin, zlasti z vidika okoljskih koristi (Cooper in sod., 2009). Vendar pa je 
splošno sprejeto mnenje, da evropskim javnim politikam zadnjih 50 let, ki so spodbujale 
proizvodnjo hrane in drugih surovin, ni uspelo preprečiti upada v zagotavljanju javnih 
dobrin iz kmetijstva (Maréchal in sod., 2016). Deloma je to tudi zato, ker gre pogosto za 

kompleksne skupke atributov, katerih značilnosti in vrednost so odvisne od konteksta, 
zaradi česar jim je težko določiti družbeno optimalno količino (Dwyer in sod., 2015). 

Razprave o Skupni kmetijski politiki v zadnjih desetletjih v vse večji meri uporabljajo 
koncept javnih dobrin za utemeljevanje podpor kmetijstvu, ki se osredotočajo na 
zagotavljanje okoljskih in družbenih koristi, ne pa na pridelavo hrane. Tovrstno 
preusmeritev naj bi opravičevalo dejstvo, da je trg zmožen spodbuditi pridelavo 
zadostnih količin hrane in drugih surovin, ne pa zagotavljanja drugih omenjenih koristi 
(Cooper in sod., 2009). 

2.2 Ekosistemske storitve (ESS) 

Skorajda vzporedno z uporabo pojma javnih dobrin v političnem diskurzu SKP se je v 
ekoloških znanostih razvil koncept ekosistemskih storitev (TEEB, 2010), ki opisuje 
odvisnost sodobne družbe od nekaterih nalog (oskrbovalnih, uravnalnih in kulturnih), ki 
jih opravljajo ekosistemi (Daily, 1997; Lele in sod., 2013). Ta pristop, ki smatra, da je 
treba funkcionalne vloge ekosistemov pripoznati in ovrednotiti, poudarja odvisnost 
družbe in ekonomskih dejavnosti od naravnega okolja. Velikega pomena za 
razpoznavnost koncepta ekosistemskih storitev v javni sferi je bila objava Milenijske 
ocene ekosistemov, ki je ekosistemske storitve definirala kot “koristi, ki jih ljudje 
posredno ali neposredno pridobijo od okolja” (MEA, 2003). 

Koncept ekosistemskih storitev se vse pogosteje uporablja v kontekstu kmetijstva in 
gozdarstva v EU. Vse več pozornosti se posveča razumevanju pomena in obsega 
ekosistemskih storitev ter mehanizmov, skozi katere ekosistemi družbi nudijo določene 

usluge, in načinov, na katere človekova dejavnost vpliva na te mehanizme (MAES, 2013; 
TEEB, 2010). Razvitih je bilo več tipologij ekosistemskih storitev in koncept se še vedno 
razvija (Boyd in Banzhaf, 2007; Haines-Young in Potschin, 2009; Fisher in sod., 2009; 
TEEB, 2010; CICES, 2013; de Groot in sod., 2002; za celovitejši pregled glej Gomez in 
Baggethun, 2010), vendar z raziskovanjem teh mehanizmov polagoma pridobivajo na 
veljavi tudi doslej tržno nevrednotene koristi, kot sta vzdrževanje kulturne krajine in 
opraševanje. Pri tem se močno poudarja dinamične povezave med kmetijstvom, 
gozdarstvom in ključnimi elementi ekosistemov, tj. vodni ciklusi, uravnavanje podnebja 
(količine ogljikovega dioksida, vode, energetskih tokov), funkcije tal itd. Tudi 
odločevalce vse bolj zanima, v kolikšni meri lahko izgube (ali pridobitve) na področju 
ekosistemskih storitev vplivajo na dobrobit ljudi (Lele in sod., 2013). 

Socio-ekološki sistemi (SES) 

Danes se oba koncepta, javne dobrine in ekosistemske storitve, uporabljata v 
razpravah o bodočih usmeritvah kmetijske politike ter vlogi kmetijstva in gozdarstva pri 
zagotavljanju teh dobrin. Kot rečeno, se pojma v določeni meri prekrivata, nenazadnje 
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zato, ker izvirata iz različnih znanstvenih sfer in imata različne teoretične temelje; 
posledica tega je, da v zvezi z njuno rabo vlada precejšnja zmeda, zlasti z vidika 
praktične in politične uporabnosti. Diskurz javnih dobrin poudarja javno korist kot 
zoperstavljeno zasebni in poudarja pomen odločanja, nedelovanja trgov in vrsto 
delovanja (javno/zasebno/hibridno), ki vodijo v zagotavljanje javnih dobrin. Pojem 
ekosistemskih storitev pa se osredotoča na biofizikalne in druge naravne procese, v 
katerih se prepletajo naravni in človeški vplivi, in raziskuje razmerja (so)odvisnosti v teh 
procesih ter opozarja na težave, ki lahko izvirajo iz neustrezne seznanjenosti akterjev s 
temi razmerji. Pristopoma je skupno to, da se oba zavedata, da se pri proizvodnji 
kmetijskih in gozdarskih izdelkov srečujejo in prepletajo družbeni in okoljski dejavniki 
(Dwyer in sod., 2015). 

Socio-ekološki (ali družbeno-ekološki) sistemi so povezani sistemi, ki združujejo ljudi 
in naravo; tovrstni pogled poudarja, da je treba na človeka gledati kot na del narave in 
ne kot na nekaj od nje ločenega (Berkes in Folke, 1998; Berkes in sod., 2003). Tako 
lahko socio-ekonomske in okoljske elemente ekosistemov analiziramo skupaj skozi 
koncept socio-ekološkega sistema in na ta način poglobljeno raziščemo soodvisnost 
naravnih in človeških faktorjev (Berkes in sod., 2003). Ta pristop naj bi olajšal prehod od 
teorije k praksi, saj omogoča boljše razumevanje funkcionalnih in institucionalnih 
dejavnikov, ki vplivajo na javne dobrine oz. ekosistemske storitve ter njihovo ponudbo in 
povpraševanje (Dwyer in sod., 2015).  

SES pristop torej omogoča širok pristop k razumevanju tako človeških kot ne-

človeških elementov in odnosov v določenem sistemu in raziskovanje sistema kot celote. 
Okvir ima namen v univerzalnem jeziku opisati sistem in njegove elemente ter kritične 
odnose, ki jih je mogoče uporabiti za analizo katerega koli sistema ter tudi za primerjavo 
različnih sistemov (McGinnis in Ostrom, 2014). Tako lahko prepoznamo strateške 
dejavnike, ki vplivajo na odpornost ter dolgoročno vzdržnost sistema ter možnosti za 
spremembe, ki lahko vodijo v izboljšanje (ali poslabšanje) stanja. V ta namen uvajamo 
koncept ‘okoljske in družbene koristi’ kmetijstva in gozdarstva, ki označuje nabor koristi, 
ki izvirajo iz kmetijstva in gozdarstva kot gospodarskih dejavnosti. Termin je definiran 
tako, da zajema ekosistemske storitve, ki imajo značilnosti javnih dobrin, pa tudi širše 
okoljske in družbene koristi, ki jih zagotavljata kmetijstvo in gozdarstvo. Kot pojem, v 
katerem se križata koncepta javnih dobrin in ekosistemskih storitev, naj bi tako zajel 
vidike in spoznanja obeh teoretičnih pristopov. 

2.3 Kaskada Zavedanje-Upoštevanje/Interes-Vrednost 

Eden ključnih rezultatov opisa SES je ocena kaskade »zavedanje-
upoštevanje/interes-vrednost« okoljskih in družbenih koristi iz kmetijstva in gozdarstva 
(Maréchal in sod., 2016). Gre za miselni okvir, s pomočjo katerega lahko prepoznamo 
ozka grla, ki omejujejo zagotavljanje okoljskih in družbenih koristi. 

Zavedanje se nanaša na mero razumevanja, ki jo imajo lokalni deležniki ter širša 
javnost za obstoj okoljskih in družbenih koristi, ki jih zagotavljata kmetijstvo in 
gozdarstvo na določenem območju. Ta pojem lahko zajema tudi spoznanje o potencialih 
na območjih, kjer je količina zagotovljenih koristi prenizka. Možno je namreč, da se 
skupnost niti ne zaveda koristi, ki jih prejema, če je teh veliko, v nasprotnem primeru 
(če jih je torej premalo) pa se tega zave hitreje. Izboljšanje zavedanja javnosti o obstoju 
teh koristi je pogoj za družbeno upoštevanje in interes zanje. V zadnjem koraku 
valorizacije družba, ki pripozna koristi, ki jih prejema, tem pripiše tudi neko vrednost 
(TEEB, 2010; OpenNESS, 2012–2017; OPERAs, 2013–2018). Ta je lahko bodisi 
implicitna (priznavajo jo institucije, zakonodaja ali določeni vedenjski vzorci) ali 



76 

© DAES 2016 

Ilona Rac in sod. 

 
 

 

ekonomsko eksplicitna (npr. denarna vrednost) in odraža neko družbeno povpraševanje 
(Robinson in sod., 2014; van Berkel in Verburg, 2012). 

 

Slika 1: Kaskada vrednotenja okoljski in družbenih koristi (vir: Maréchal in sod., 2016) 

3 Material in metode 

3.1 Uporaba okvirja socio-ekoloških sistemov 

Pri analizi socio-ekološkega sistema (SES) smo se naslonili na kvalitativno 
metodologijo, ki temelji na opisu SES okvira, ki poudarja celovitost pristopa k odnosu 
ljudi in narave in ločnico med družbenimi in okoljskimi sistemi izpostavlja kot umetno; 
okvir (Berkes in Folke, 1998; Ostrom, 2005; Folke, 2006; McGinnis in Ostrom, 2014) 
naslavlja medsebojno delovanje in neskladja med temi sistemi tako, da skuša razumeti 
družbene mehanizme in širše razmere, ki stojijo za dejanskim stanjem v različnih 
kulturnih okoljih ter ekosistemih. Pri tem so velikega pomena akterji, sistemi upravljanja 
(tako zasebnega kot oblastnega), saj določajo odnose, ki se nanašajo na gospodarjenje 
z naravnimi viri (Maréchal in sod., 2016). To zajema tudi poseben pomen, ki ga imajo 

formalna in neformalna pravila za zagotavljanje okoljskih in družbenih koristi, ter 
pomembnost točk preloma, ki lahko vplivajo na odpornost določenega sistema in 
nakazujejo na možna področja vpliva. Ključnega pomena za SES okvir je namreč 
domneva, da se ljudje lahko zavestno odločajo kot posamezniki ali člani skupin in da 
lahko te individualne ali kolektivne odločitve močno vplivajo na izide (McGinnis in 
Ostrom, 2014). 

Pomembnost vlog različnih elementov sistema smo analizirali s pomočjo t. i. 
participativnega raziskovanja (Cornwall in Jewkes, 1995), ki poudarja pomen akterjev 
(kmetov, gozdarjev in drugih deležnikov) pri zagotavljanju okoljskih in družbenih koristi, 
zato so pri tovrstnem raziskovanju ključnega pomena delavnice oz. fokusne skupine in 
poglobljeni intervjuji. 

Sprva smo opisali konkretni sistem: sistem naravnih virov, glavne okoljske in 
družbene koristi, z njim povezane akterje in dejavnosti, funkcionalne odnose, gonila in 
sisteme upravljanja. Delo v tej fazi je v veliki meri slonelo na pregledu dostopne 
literature in v manjši meri na intervjujih z lokalnimi deležniki. V tej fazi smo tudi skušali 
prepoznati vlogo konkretnih mehanizmov in vzvodov, ki vplivajo na zagotavljanje 



© DAES 2016 

Javne dobrine in ekosistemske storitve … 

 77 
 

 

 

okoljskih in družbenih koristi.  

V naslednjem koraku smo predhodno pridobljene podatke in opis sistema vsebinsko 
preverili in popravili na osnovi fokusnih skupin in poglobljenih intervjujev z deležniki (3 
fokusne skupine in 17 intervjujev), tj. predstavniki lokalnih skupnosti, Zavoda za 
gozdove, turističnimi ponudniki, predstavniki različnih interesnih skupin in kmeti. Glavni 
namen v tej fazi (poleg preverjanja pravilnosti ugotovitev iz prejšnjega koraka) je bil 
iskanje ključnih vprašanj, ki se navezujejo na SES sistem in elemente, ki vplivajo 
(pozitivno ali negativno) na zagotavljanje okoljskih in družbenih koristi. 

 

Slika 2: Glavni elementi SES (vir: PEGASUS, 2016; povzeto po McGinnis in Ostrom, 
2014) 

4 Rezultati: Socio-ekološki sistem Solčavsko 

Temeljne ugotovitve SES za Solčavsko so predstavljene na naslednji sliki (slika 3) in 
opisane v nadaljevanju. 

Dejansko stanje 

V študiji primera raziskujemo tradicionalne in inovativne prakse upravljanja s 
kmetijskimi zemljišči in gozdom. Zlasti gre za ekstenzivno rabo travinja s pašo, ki je 
zgodovinsko prispevala k nastanku specifične krajine in polnaravnih habitatov.  

Širši družbeni in gospodarski kontekst 

Območje, ki ga raziskujemo, je odročni alpski in predalpski svet občin Solčava in 

Luče, v katerem tradicionalno prevladujejo za slovenske razmere večje kmetije, ki se 
pretežno preživljajo s prodajo lesa, sekundarno pa s prodajo mesa; pomembno vlogo 
ima tudi turizem. Na ekonomski položaj teh kmetij je močno vplival pristop Slovenije 
Evropski uniji – skupni trg je namreč povečal pritisk tujih konkurenčnih pridelovalcev. 
Vendarle pa dejstvo, da so bile te kmetije od nekdaj prisiljene k iskanju inovativnih 
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načinov za trženje svojih izdelkov, pomeni, da gre za podjetnejše ljudi, ki na kmetijo 
gledajo v smislu dolgoročnega preživetja. O njihovi podjetnosti priča tudi to, da se velik 
delež kmetij (88 % kmetij v občini Solčava) ukvarja z neko dopolnilno dejavnostjo. Tako 
se na območju v zadnjem času trudijo graditi na javni podobi ‘zelene rasti’ in prilagajajo 
povečanemu povpraševanju po izletniškem in kmečkem turizmu. 

 

Slika 3: Socio-ekološki sistem Solčavsko 

Sistem naravnih virov 

Naravno okolje zajema gozdove in (ekstenzivno rabljeno) trajno travinje v alpskem 
in predalpskem svetu na območju občin Solčava in Luče (213 km2). 80 % ozemlja 
pokriva gozd, prevladujejo velike kmetije. 

Okoljske in družbene koristi 

V okviru te raziskave smo se osredotočili na polnaravne habitate, genske vire (zlasti 
tradicionalni pasmi Jezersko-solčavska ovca in Cika) in izdelke (les, meso, volna); druge 
koristi, ki jih zagotavljata kmetijstvo in gozdarstvo na tem območju, zajemajo javno 
zdravje in dobrobit ter vitalno podeželje. 

Največji potencial smo raziskovalci videli v izboljšanju trženja mesa tradicionalnih 
pasem, predvsem Jezersko-solčavske ovce3, ki je na tem območju avtohtona. S tega 
vidika je primerna ne le kot razmeram prilagojena žival, ki jo je tu relativno preprosto 
rediti in je plodna vse leto, temveč tudi kot neke vrste simbol za kmetijske izdelke s 
Solčavskega. V zadnjem času je lokalno društvo filcark Bicka precej uspešno pri 
promociji te pasme skozi različne dejavnosti, ki se navezujejo na predelavo volne, v 

regiji pa smo zaznali pomanjkanje trženja bodisi sveže jagnjetine bodisi predelanih 
izdelkov z dodano vrednostjo, ki bi se lahko prodali po višji ceni. Glavni omejujoči 

                                                           
3 http://www.ovce.si/ovca?phpMyAdmin=fd8e9747c629660fe66a51eb7b5735df 
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dejavnik za to je odsotnost klavnice v ožjem območju; najbližja je oddaljena skoraj 60 
km. 

Drugi produkt z visoko vrednostjo je les s tega območja; vse bolj se uveljavlja izraz 
'gorski les', med drugim zaradi prizadevanj predstavnikov Zavoda za gozdove za njegovo 
ustrezno ovrednotenje in priznanje4. Podobno kot pri mesu avtohtonih pasem smo tu 
zaznali precejšen neizkoriščen potencial v smislu trženja izdelkov višje vrednosti (npr. 
stavbno pohištvo, resonančni les za glasbila, skodle), saj se velika večina lesa proda 
nepredelanega v obliki hlodovine. Dober primer uporabe lokalnega lesa je bila izgradnja 
Centra Rinka ter oprema na Solčavski panoramski cesti. 

Na območju obstaja velik potencial v smislu naravnih lepot, vendar ga prebivalci v 

veliki meri že izkoriščajo, saj gre za tradicionalno dobro obiskano, trženo in upravljano 
območje. V komunikaciji z lokalnimi deležniki zaznali izrazit odpor do razvoja 
množičnega turizma, zlasti zaradi preteklih negativnih izkušenj z velikimi količinami 
dnevnih turistov, zato smo pri analizi SES več pozornosti posvetili potencialu 
tradicionalnih pasem in gorskega lesa. 

Akterji 

Ključne lokalne institucije so občini (Solčava in Luče), Center Rinka (zavod za turizem 
in trajnostni razvoj Solčavskega), LAS Savinja, Združenje lastnikov gozdov TISA, Zavod 
za gozdove Slovenije in druga prostovoljna združenja (npr. društvo filcark Bicka, društvo 
rejcev Jezersko-solčavske pasme in društvo rejcev drobnice Raduha). Članstvo v teh 
organizacijah se v določeni meri prekriva. Razen nekaterih izjem (v okviru društva TISA 
in rejskih društev) je na tem območju le malo ekonomskega združevanja; v preteklosti 
so se prebivalci večkrat neuspešno organizirali, da bi dosegli določen skupni cilj (v enem 
primeru je šlo za zadrugo, namenjeno trženju lesa, v drugem pa za vzpostavitev manjše 
lokalne klavnice). Primer turističnega centra Rinka, ki ga je kot javni zavod ustanovila 
občina Solčava, je z vidika povezovanja prebivalcev uspešnejši. Tudi podjetje Logarska 
d.o.o., ki se je oblikovalo z namenom boljšega sodelovanja med lastniki zemljišč v 
Krajinskem parku Logarska dolina, deluje relativno uspešno. 

Najpomembnejši zasebni akter so posamezni kmetje, katerih glavna vzgiba za 
zagotavljanje okoljskih in družbenih koristi (značilnih ekstenzivnih travniških habitatov in 
genskih virov v obliki avtohtonih pasem) sta tradicija in ekonomski interes. Ti kmetje 

pogosto nastopajo tudi v zgoraj omenjenih združenjih kot člani ali funkcionarji, nekateri 
pa so tudi pomembni mnenjski vodje. 

Sistemi upravljanja 

Na zagotavljanje opazovanih okoljskih in družbenih koristi najmočneje vplivajo ukrepi 
kmetijske politike, in sicer so bili po pričevanjih intervjuvancev v preteklih obdobjih v 
okviru Politike razvoja podeželja najpomembnejši ukrepi za Območja z omejenimi 
dejavniki in Kmetijsko-okoljska plačila, v okviru neposrednih plačil pa plačila za trajno 
travinje in proizvodno vezana plačila. Ta plačila, ki jih kmetje sicer v splošnem dojemajo 
kot negativna v smislu povečevanja odvisnosti od javnega denarja, vendarle močno 
vplivajo na odločitve kmetov; plačila za avtohtone pasme so denimo vplivala na to, da 
praktično vse kmetije redijo Jezersko-solčavsko ovco. Velikega pomena je tudi 
investicijska podpora iz različnih virov. Več kot polovica kmetij, na katerih smo opravili 
intervjuje, se je v preteklosti poslužila neke oblike podpore za investicije (npr. v 

                                                           
4 V ta namen je bila naročena tudi študija o gorskem lesu, glej GIS (2009). 
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primarno produkcijo ali diverzifikacijo). Kot sistem finančne podpore se pojavljajo tudi 
viri z naslova evropskih strukturnih in investicijskih skladov, s pomočjo katerih so izvedli 
nekaj pomembnih lokalnih projektov za promocijo zelenega turizma (npr. Solčavska 
panoramska cesta in izgradnja Centra Rinka)5. 

Poleg splošne nacionalne in evropske zakonodaje s področja kmetijstva in varstva 
narave tu velja varstveni režim Natura 2000, saj večina obravnavanega območja spada v 
okvir te mreže. Del območja je tudi pod regulatornim režimom Krajinskega parka 
Logarska dolina. Medtem ko ustanovitev parka ni pomenila novih omejitev pri 
kmetovanju, temveč ustvarjanje tržne znamke in povezovanje doline, je režim Nature 
2000 uvedel določene zahteve, npr. časovne omejitve glede paše. Vendar pri 

sogovornikih ni bilo zaslediti negativnega odnosa do tovrstnih omejitev, saj povečujejo 
naravno vrednost krajine, ki jo preko turizma s pridom tržijo; poleg tega je bilo 
kmetovanje na tem območju od nekdaj sonaravno in novi režim ni predstavljal velikega 
preskoka v načinu pridelave. 

Gozdarstvo na Solčavskem je deležno neposredne podpore v okviru ukrepa PRP 
‘Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje’, 
vendar je večjega pomena za trajnostno upravljanje z gozdovi gozdarska regulativa: 
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu in Zakon o gozdovih ter Pravilnik o načrtih 
za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Po izjavah intervjuvancev imata 
gozdarska in okoljevarstvena zakonodaja večji vpliv na zagotavljanje družbenih in 
okoljskih koristi kot proračunske podpore. Težava obstoječih gozdnogospodarskih 

načrtov pa naj bi bila v tem, da so presplošni. 

Z vidika zagotavljanja družbenih in okoljskih koristi je na Solčavskem največjega 
pomena zasebna iniciativa, ki temelji na tradiciji in tržnih gonilih. Lastniki kmetij so bili v 
preteklosti prisiljeni z zemljo upravljati na dolgi rok in tradicionalna raba je imela za 
posledico vzdrževano kulturno krajino z visoko naravno vrednostjo, ki je danes zelo 
privlačna za turiste. Ukrepi kmetijske politike po pričevanjih kmetov niso imeli 
bistvenega vpliva na kmetijske prakse (reja avtohtonih živali je v preteklih letih celo 
upadla), poleg tega pa obstajajo sistemska protislovja: medtem ko politika razvoja 
podeželja spodbuja rejo avtohtonih pasem, sanitarna pravila omejujejo prodajo sveže 
jagnjetine živali, ki so bile zaklane na kmetiji, kar močno omejuje možnost trženja tega 
mesa in posledično zavira rejo, poskusi izgradnje skupne klavnice pa doslej niso uspeli. 

Z vidika zasebnih formaliziranih ureditev oz. dogovorov v zvezi z upravljanjem velja 
omeniti, da večjih konfliktov interesov med prebivalci ni, vendar po drugi strani tudi ni 
močne motivacije za skupno delovanje, zato večino skupnih dejavnosti opravljajo v 
ohlapnih, neformalnih oblikah sodelovanja. Šibko sodelovanje v skupnem interesu smo 
zaznali kot močen dejavnik uspeha oz. neuspeha skupnih projektov. 

Zavedanje, upoštevanje, vrednotenje 

Medtem ko se prebivalci Solčavskega dobro zavedajo pomena ohranjenih 
polnaravnih habitatov na tem območju in jih tudi ustrezno tržijo preko turizma, je 
potencial na področju genskih virov in proizvedenih izdelkov še vedno v veliki meri 
neizkoriščen. Združenje lastnikov gozdov ter predstavniki Občine Solčava in Zavoda za 

gozdove v zadnjem času iščejo načine za povečanje zavedanja javnosti o posebni 
vrednosti, ki jo ima les, pridelan v alpskem svetu (t. i. gorski les).  

                                                           
5 http://www.solcavsko.info/index.php?id=16 
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Kljub temu, da del območja (Logarska dolina) predstavlja eno najbolj priljubljenih 
turističnih destinacij v Sloveniji, še vedno obstaja tudi velik neizkoriščen potencial 
območja na območju turizma. Občina Solčava v okviru Centra Rinka opravlja pomembno 
vlogo pri promociji turistične destinacije, njenih tradicij in tudi tradicionalnega 
gozdarstva in avtohtonih pasem, vendar je treba izpostaviti, da si lokalni prebivalci ne 
želijo ustvariti destinacije masovnega turizma. Preveliko število turistov bi namreč 
negativno vplivalo na trenutno raven zagotovljenih okoljskih in družbenih koristi, zlasti 
na javno zdravje in dobrobit (več hrupa, odpadkov ipd.). Zato je v interesu prebivalcev 
ustvariti kakovostno ponudbo storitev in privabiti omejeno število okoljsko zavednih 
turistov. V ta namen bi morali svojim izdelkom dodati vrednost s predelavo in tržiti 
območje kot doživljajsko, gastronomsko in kulturno destinacijo; vendar pa smo preko 
intervjujev zaznali dve glavni omejitvi: pomanjkanje lokalne klavnice in sodelovanja pri 
tržnih dejavnostih. 

Zavedanje o vrednosti avtohtone pasme ovce vseeno narašča in postaja neke vrste 
simbol regije (Bartolj, 2015), kar se odraža tudi skozi različne dogodke, ki jih 
organizirajo lokalna društva, kot je festival volne Bicka in filcarske delavnice (Slapnik in 
Knez, 2015). 

5 Razprava in zaključki 
Pri preučevanju SES smo prišli do sklepa, da sta za izboljšanje zagotavljanja 

okoljskih in družbenih storitev na Solčavskem ključna dva faktorja. 

Prvi je močna vpletenost lokalnih oblastnih organov (občin), ki ustvarjajo ugodne 
pogoje za razvoj primerjalnih prednosti območja; to je zlasti močno poudarjeno v občini 
Solčava, kjer igra ključno vlogo Center Rinka.  

Drugi faktor je skupno delovanje. Pri tem izstopa podjetje Logarska d.o.o., ki je v 
lasti lastnikov zemljišč in predstavlja prvo zasebno pravno osebo, ki upravlja z 
zaščitenim območjem. Vseeno tudi s tega vidika ostaja precej prostora za izboljšave z 
vidika promocije celotnega območja kot turistične destinacije. Po pričevanjih nekaterih 
intervjuvancev namreč podjetje ni najbolj odprto za sodelovanje, ponudba v parku pa je 
omejena na pasivni izletniški turizem, ki ne promovira tradicionalnih obrti in načinov 
upravljanja s prostorom. Primer dobre prakse povezovanja predstavlja tudi društvo 
filcark Bicka, ki je prostočasno dejavnost razvila v resen vir prihodka in ima tudi 
potencial za razvoj v pomembnega promotorja tradicionalnega kmetijstva. 

Potencial za skupno delovanje se kaže tudi v novoustanovljeni lokalni akcijski skupini 
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline6, ki predstavlja edini primer združitve LAS glede 
na prejšnje programsko obdobje. Članica te LAS, zadruga Šaleška dolina z.o.o., ki 
trenutno razvija uspešno blagovno znamko ekološko pridelanega govejega mesa 
Ekodar7, išče nove dobavitelje s tega območja; podoben pristop (sledljivost, novi pristopi 
k trženju in distribuciji) bi bil mogoč pri trženju drugega ključnega živinorejskega 
produkta na tem območju, tj. Jezersko-solčavskega jagnjeta. 

Nekatere druge oblike (neformalnega) sodelovanja pa so se v preteklosti izkazale kot 
neuspešne. Pri tem so nekateri sogovorniki izpostavili potrebo po karizmatičnem 
voditelju, okrog katerega bi se lahko združili; morda je s tega vidika na mestu premislek 
o oblikovanju ukrepov politike, ki spodbujajo proizvajalce k učinkovitejšim oblikam 

                                                           
6 http://www.nazarje.si/project/19281 
7 http://ekodar.si/v2/ 
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sodelovanja, kot tudi k iskanju načinov za izboljšanje konkurenčnosti in tržne 
prepoznavnosti. Ena od mogočih rešitev je tudi vzpostavitev izobraževanja in 
usposabljanja za dobre pospeševalce in komunikatorje, ki so sposobni povezovati in 
motivirati druge ter jih ustrezno seznaniti z zahtevami in možnostmi institucionalnega ter 
tržnega okolja. Dodatna utemeljitev za iskanje takšnega pristopa je tudi (vsaj načelna) 
želja pridelovalcev po manjši odvisnosti od proračunskih izplačil, kar seveda zahteva 
boljši uspeh na trgu. 

Po drugi strani se je kot rešitev za neuspešnost lokalnih akterjev pri sodelovanju 
pojavila tudi zamisel o pristopu 'od zgoraj navzdol' – oblastna vzpostavitev prijaznejšega 
institucionalnega okolja z manj strogimi pravili (npr. nekoliko ohlapnejša pravila v zvezi s 

klanjem na kmetiji in blažje administrativne zahteve). Številni kmetje so zaradi 
poostritve pravil v zvezi s kmetijsko-okoljskimi in podnebnimi plačili v novem 
programskem obdobju izstopili iz nekaterih shem (npr. pozna košnja). Opozorili so tudi 
na nevarnosti v zvezi s projektnim financiranjem, in sicer se je v preteklosti večkrat 
izkazalo, da so projekti, ki niso bili v tesni vsebinski povezavi z realnimi potrebami 
območja, po poteku financiranja zamrli, kar številne dodatno odvrača od sodelovanja. 

Nadaljnji možni koraki za izboljšanje zagotavljanja okoljskih in družbenih koristi iz 
kmetijstva na območju Solčavskega zajemajo prepoznavanje potencialnih skupnih 
dejavnosti z deležniki, ki lahko združijo posamezne interese, presežejo morebitne ovire, 
zmanjšajo transakcijske stroške in s tem izboljšajo zagotavljanje okoljskih in družbenih 
koristi. To delo bo terjalo nadaljnje poglobljene intervjuje in terensko raziskovanje, ki 

zajema visoko stopnjo sodelovanja z deležniki, katerega rezultat je tudi njihova večja 
podpora in intenzivnejše zanimanje za izide raziskovalnega dela. Raziskovalna skupina 
bo tako v tem koraku poleg podrobnejšega opisa SES pripravila tudi inovativne pristope 
k ocenjevanju in vrednotenju okoljskih in družbenih koristi, ki jih nudi opisovani sistem. 
Zadnja faza participativne raziskave je izrazito akcijsko naravnana, kar pomeni, da bo 
vzpostavljena delovna skupina, katere člani bodo raziskovalci in deležniki. Ta bo imela 
nalogo konkretizirati inovativne pristope k preseganju morebitnih praktičnih in 
institucionalnih ovir za izboljšanje zagotavljanja ekoloških in družbenih koristi iz 
konkretnega sistema, zastaviti konkretne naloge in cilje ter jih v čim večji možni meri 
tudi izvesti. 
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ODLOČITVENI MODELI ZA UGOTAVLJANJE 
KAKOVOSTI PONUDBE TURISTIČNIH KMETIJ 

Majda POTOČNIKa, Martin PAVLOVIČb, Črtomir ROZMANb, Jernej TURKb, Tadeja JERE 
JAKULINc 

IZVLEČEK 

Proučili smo uporabnost večkriterijskih odločitvenih modelov za ugotavljanje 
kakovosti ponudbe turističnih kmetij. Podatke o kakovosti ponudbe in oceno 
pomembnosti kriterijev ponudbe smo dobili z anketiranjem gostov in gostiteljev na 
sedmih slovenskih turističnih kmetijah. Z metodama DEX in AHP smo razvili 
večkriterijska odločitvena modela in ju preizkusili v praksi. Izid vrednotenja z modelom 
DEX sta bili dve različni kvalitativni oceni kakovosti ponudbe in razvrstitev kmetij po 
kakovosti, kot sledi: štiri kmetije (B, C, F in G) z oceno »zelo dobro« so delile prvo 
mesto, dve z oceno »dobro« (A in D) pa peto mesto. Kmetija E je ocenjena z »dobro; 
zelo dobro«. Pri vrednotenju z modelom AHP smo dobili šest kvantitativnih ocen in 
razvrstitev od najboljše do najslabše kmetije, kot sledi: F (0,155), B in C z enako oceno 
(0,150), G (0,149), A (0,139), D (0,130) in E (0,127). Oba modela: DEX in AHP 
omogočata ocenitev turističnih kmetij in kmetije podobno razvrščata po kakovosti 
ponudbe. Natančnejše ocene in razvrščanje kmetij omogoča model AHP. Na tej osnovi 
sklepamo, da je model AHP primernejše orodje za ocenitev kakovosti ponudbe 
turističnih kmetij in posledično dober pripomoček odločevalcem; gostom pri izbiri 
kmetije za počitnikovanje ter gostiteljem pri obvladovanju izvajanja turistične usluge na 
kmetijah. 

Ključne besede: kakovost ponudbe turističnih kmetij, večparametrski odločitveni model, analitični 
hierarhični proces (AHP), metoda DEX 

APPLICATION OF THE MULTICRITERIA DECISION-
MAKING MODELS FOR TOURIST FARM'S SERVICE 

QUALITY ASSESSMENT 

ABSTRACT 

We examined applicability of multicriteria decision-making models for tourist farm's 
service quality assessment. The answers on questionnaires fulfiled by guests and hosts 
on seven Slovene tourist farms performed the information about service's quality and 
the background for the estimation of parametr's importance. Using methods DEX and 
AHP we developed the multicriteria decision-making models and proved them in 
practice. The result of model DEX evaluation were two verbal estimations and ranking of 
farms by quality. Four farms: B, C, F and G with estimation »very good« shared first 
place, while A and D (»good«) shared fifth place. The farm E was estimated as “good; 
very good”. AHP model provided quantitative estimations and ranking of farms from the 
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best towards the worst as follows: F (0,155), B and C with the same estimation (0,150), 
G (0,149), A (0,139), D (0,130) and E (0,127). Both models: DEX and AHP, enable 
assessment of tourist farms’ service quality. Results show similar ranking by quality, but 
model AHP enables more accurate estimations and ranking. Therefore our conclusion is 
that AHP is more appropriate instrument for tourist farms’ service quality assessment 
and consequently good support for decision-makers: guests choosing the holiday farm 
and hosts performing tourist’s service. 

Keywords: tourist farm's service quality, multicriteria decision making model, analytical hierarchy 
process (AHP), method DEX 

1 Uvod 

Turizem na kmetijah ima v Sloveniji in drugje po svetu dolgo tradicijo. Turistična 
ponudba na kmetijah postaja vse pomembnejša dopolnilna dejavnost. Porast 
zmogljivosti turističnih kmetij v Sloveniji prikazujeta preglednici 1 in 2. 
 

Preglednica 1: Slovenija: Prenočitvene zmogljivosti (ležišča) po letih (Statistični urad 
Republike Slovenije 2015) 

Leto 

Turistične kmetije 
Vsi turistični 

objekti 
Delež 

zmogljivosti (ležišča): 
turistične kmetije/ 

vsi objekti 
Število 

objektov 
Število 

sob 

Zmogljivosti 
(ležišča) 
SKUPAJ 

Zmogljivosti 
(ležišča) 
SKUPAJ 

2008 236 1.181 3.379 110.248 3,06 

2009 262 1.283 3.738 111.985 3,34 

2010 303 1.509 4.342 117.947 3,68 

2011 310 1.484 4.411 118.817 3,71 

2012 325 1.548 4.661 121.541 3,83 

2013 335 1.601 4.886 122.177 4,00 

2014 348 1.657 5.003 123.235 4,06 

2015 332 1.624 5.044 126.809 3,98 

 

Preglednica 2: Slovenija: Prihodi, turistične kmetije z nastanitvijo po letih (Statistični 
urad Republike Slovenije 2015) 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Število 27.262 31.574 34.814 38.897 46.395 55.545 54.463 

 

Turizem na kmetijah za člane kmetijskega gospodarstva predstavlja možnost za 
zaposlitev in pomemben dodatni vir dohodka. Za gosta je največkrat umik v mirno 
okolje, vzpostavitev pristnega odnosa s tvorci turističnega okolja na kmetijah in užitek 
celostnega bivanja v naravnem okolju. Predstavlja izkušnjo številnih in raznolikih 
resursov, atrakcij, uslug, ljudi in okolij, ki jih ponuja določena destinacija in ki niso 

vzpostavljena zgolj za turiste. Avtorji ga enačijo s kompleksno in privlačno sonaravno in 
avtentično izkušnjo, kot integralni del okolja, s priložnostjo za socialno integracijo 
(Albacete-Sáez in sod., 2007; Fons in sod., 2011; Kastenholz in sod., 2012; Lureiro in 
Kastenholz, 2011; Gopalan in Narajan, 2010; Rajaratnam in sod., 2014; Tseng in sod., 
2008). 
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Turizem na kmetijah je del podeželskega turizma (Oppermann, 1996; Pažek in 
Rozman, 2010; Sharpley in Vass, 2006). Podpirajo ga politike razvoja podeželja. Deležen 
je vse večje akademske pozornosti, saj predstavlja pomembno razvojno orodje za 
podeželska območja. Turizem na kmetijah je vse bolj zanimiv objekt znanstvenih 
raziskav (Kastenholz in sod., 2012; Rajaratnam in sod., 2014; Sharpley in Vass, 2006). 
Raziskave turizma na kmetijah se pogosto nanašajo na sociološke vidike, trženje in 
finančne učinke turizma na kmetiji. Albacete-Sáez s. sod. (2007) ugotavlja, da obstajajo 
številne raziskave, ki se ukvarjajo z merjenjem kakovosti hotelskih uslug, ki pa niso v 
celoti uporabne za podeželski turizem. Le malo raziskav se nanaša na merjenje 
kakovosti turistične ponudbe na kmetijah, čeprav je le-ta ključni faktor, ki privabi gosta 
(Rozman in sod., 2009). Kakovost turistične ponudbe je pomemben faktor pri 
načrtovanju poslovnih odločitev gostitelja in morebitnega posrednika v odnosu gost – 
gostitelj (Potočnik, 2006). Tseng in sod. (2008) ugotavlja, da se kakovost ponudbe meri 
zaradi same ocenitve kakovosti, diagnosticiranja problemov usluge in obvladovanja 
izvajanja usluge. 

1.1 Delovna hipoteza 

V predhodni študiji uporabnosti modela za ugotavljanje kakovosti turistične ponudbe 
na kmetijah, ki smo ga izvedli z metodo DEX, smo predpostavili in tudi dokazali, da 
model DEX zagotavlja dovolj kakovostno metodološko orodje in ustrezno informacijo o 
kakovosti turistične ponudbe deležnikom. Hkrati omogoča verodostojno razvrščanje 
kmetij glede na kakovost turistične ponudbe (Potočnik, 2006). V nadaljnji raziskavi, ki 

deloma temelji na omenjeni, izhajamo iz naslednjih hipotez: 

- Hipoteza 1: Model, zgrajen v tehniki AHP, bo predstavljal ustrezno orodje za 
oceno kakovosti ponudbe turističnih kmetij in bo odločevalcem zagotavljal 
kakovostno informacijo o kakovosti turistične ponudbe. 

- Hipoteza 2: Z modelom AHP, preizkušenim na praktičnem primeru, bodo kmetije 
glede na kakovost lastne turistične ponudbe razvrščene po enakem ali podobnem 
vrstnem redu, kot so razvrščene z uporabo modela DEX. 

- Hipoteza 3: V primerjavi z modelom DEX bo model AHP omogočil natančnejše 
ocene in natančnejšo razvrstitev kmetij glede na kakovost njihove turistične 
ponudbe. 

2 Pregled literature 

Za merjenje kakovosti turistične usluge moramo poznati parametre, ki določajo 
kakovost in metode, ki omogočajo merjenje kakovosti turistične ponudbe. Med 
razpložljivimi metodami moramo glede na specifiko obravnavanega področja pazljivo 
izbrati ustrezno. Razpolagati moramo tudi z realnimi podatki o kakovosti ponudbe 
resničnih turističnih ponudnikov, če hočemo merjenje preizkusiti v praksi.  

2.1 Parametri kakovosti turistične ponudbe 

Parametre kakovosti turistične ponudbe na kmetijah v Sloveniji uradno določa 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje 

gostinske dejavnosti (2000). Pravilnik določa tudi tipe turističnih kmetij: kmetija z 
nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč, osmica in planšarija. Specializirana ponudba 
slovenskih turističnih kmetij nadgrajuje zakonodajalčevo standardizacijo ponudbe. Bolj 
kompleksno se s prametri za določitev kakovosti turistične ponudbe ukvarja znanost. Kot 
trdi Albacete-Sáez in sod. (2007), ni enotnega znanstvenega mnenja glede števila 
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kriterijev turističnih uslug, niti glede njihove uporabnosti. Enako ugotavljamo glede 
kriterijev za določitev kakovosti usluge na turističnih kmetijah. 

V strokovni literaturi se za ugotavljanje kakovosti turistične storitve pogosto 
uporabijo SERQUAL elementi: zanesljivost, zaupnost, določnost, empatija in odgovornost 
(zaposlenih), ali angleško: reliability, assurance, tangibles, empathy and responsiveness 
(RATER), ki jih identificira Parasurman in sod. (1988), ali njihove različice (Albacete-Sáez 
in sod., 2007; Gopalan in Narayan, 2010; Hsieh in sod., 2008; Rajaratnam in sod., 
2014; Tseng in sod., 2008; Weiermair in Fuchs, 1999). Dergan (2010) ter Pažek in 
Rozman (2010) v raziskavi merjenja kakovosti ponudbe turističnih kmetij z metodo DEX 
uporabijo ključne kriterije za oceno kakovosti ponudbe turističnih kmetij: lokacija, tip, 

oskrba, okolje, gostoljubnost in odnos gostitelja do gosta. Podobne kriterije uporabi 
Potočnik (2006). V relativno redkih raziskavah, ki merijo kakovost turistične usluge na 
turističnih kmetijah, se kljub zavedanju posebnih parametrov, ki predstavljajo kakovost 
tovrstne ponudbe, pojavijo predvsem številni »tehnični« parametri, saj so lahko merljivi 
in primerljivi in so univerzalni. 

2.2 Metode za merjenje kakovosti turističnih uslug 

Za merjenje kakovosti uslug, med katere spada tudi turizem, so bili razviti že številni 
modeli oziroma uporabljene številne metode: SERQUAL, NQ, QUALIMETRO, SERVPERF, 
SERVPEX, LODGSERV, LODGQUAL, DINESERV, HOLSTAT, GROVOQUAL, ISQM in 
INTSERQUAL (Štambuk, 2002).  

SERVQUAL je najpogosteje uporabljena metoda za merjenje kakovosti uslug, ki so jo 
leta 1988 razvili Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988). Metodo SERQUAL kritizirata 
Cronin and Tylor (1994) in jo korigirata s SERVPERF metodo tako, da izključita 
pričakovanja uporabnika (Albacete-Sáez in sod., 2007). Nekateri avtorji (Hsieh in sod., 
2008; Potočnik, 2006; Rozman in sod., 2009; Štambuk, 2002) predlagajo, da kakovost 
turistične ponudbe merimo z večkriterijskimi odločitvenimi modeli. 

Večkriterijski odločitveni sistemi 

Današnje okolje narekuje odločanje s pomočjo informacijske tehnologije, ki nosilcu 
odločanja pomaga priti do kakovostne odločitve na sistematičen, organiziran način 
(Vindiš in sod., 2011). Za podporo odločanju in vrednotenju so razviti številni sistemi 
(metode, programi; angl. Decision Support Systems - DSS). Metode odločanja, ki 

zajamejo več kriterijev hkrati, imenujemo metode večkriterijskega odločanja, iz njih 
izvedene modele pa večkriterijske odločitvene modele (angl. Multi-Criteria Decision 
Models – MCDM; Rozman in sod., 2009).  

Metoda DEX 

Eden od predstavnikov večkriterijskih kvalitativnih metod je DEX (Štubelj in Bohanec, 
2010), katere uporaba se priporoča predvsem v primerih, ko imamo v procesu 
ocenjevanja opraviti s številnimi kvalitativnimi spremenljivkami, ki jih ni mogoče 
preprosto pretvoriti v kvantitativne enote (Bohanec in sod., 1995; Rozman in sod., 
2006). Program DEXi, v katerem se izvaja metoda DEX, je bil razvit na Inštitutu Jožef 
Štefan. Sestavljen je iz dveh delov: dela za urejanje znanja (oblikovanje večkriterijskega 
modela) in iz dela za oceno ter analizo variant. V prvem delu program uporabniku 
pomaga strukturirati drevo kriterijev in določiti funkcije koristnosti, v drugem delu pa mu 
omogoča izvedbo ocene in analize variant.  

Metoda DEX je bila uporabljena za reševanje kompleksnih »resničnih« odločitvenih 
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problemov na področju turizma. Za raziskavo testiranja upravljanja planinskih koč v 
Alpah, metodo DEX uporabita Štubelj Ars in Bohanec (2010). Štambuk (2002) z metodo 
DEX izvede model za ugotavljanje kakovosti hotelskih uslug. Potočnik (2006) izvede 
model za merjenje kakovosti turistične ponudbe na kmetijah. Model uporabi v praksi na 
vzorcu sedmih izbranih turističnih kmetij. Za merjenje kakovosti turistične ponudbe na 
kmetijah model DEX izvedejo tudi Dergan (2010) ter Pažek in Rozman (2010). 

Rozman in sod. (2009), Pažek in Rozman (2010) ter Dergan (2010) ugotavljajo 
potrebo po nadaljnjih raziskavah na področju primerjav modela DEX z drugimi 
večriterijskimi metodami – na primer z metodo AHP ter z drugimi orodji za merjenje 
kakovosti uslug. 

Metoda AHP 

Za reševanje večkriterijskih problemov se je uveljavila večkriterijska kvantitativna 
metoda AHP (Analytical Hierarchy Process) ali analitični hierarhični proces. Koncept AHP 
iz leta 1972 se pripisuje Thomasu Saatyu, ameriškemu matematiku, ki je metodo objavil 
leta 1977 (Ishizaka in Labib, 2009). Med MCDM je metoda AHP od vseh najbolj 
razširjena (Cho, 2003; Ho, 2008), saj je preprosta, enostavna za uporabo in zelo 
fleksibilna; lahko se integrira z drugimi tehnikami, kot je na primer matematično 
programiranje. Omogoča delo tako s kvalitativnimi kot s kvantitativnimi spremenljivkami. 
Omogoča numerične rezultate. Zagotavlja obsežen vsestranski okvir intuitivnega, 
racionalnega, iracionalnega in čustvenega obenem. Uporablja se za odločanje, 
načrtovanje in alokacijo virov, reševanje konfliktov (Cho, 2003) in vrednotenje.  

V strokovni literaturi je uporaba AHP pogosta na področju izobraževanja, tehnike, 
prava, industrije, proizvodnje, politike, sociale in športa. Na področju turizma AHP v 
kombinaciji z drugimi tehnikami so jo uporabili Hsieh in sod. (2008), Liaghat in sod. 
(2013), Akincilar in Dagdeviren (2014). Kajanus in sod. (2004) priporoča kombiniran 
AHP–SWOT pristop v iskanju odgovora na vprašanje, ali je kultura lahko uspešen faktor 
podeželskega turizma. Dergan (2014) s tehnikama AHP in ANP razvije odločitvena 
modela za pomoč potencialnim gostom pri izbiri najustreznejše alternative - turistične 
kmetije. 

3 Metode dela 

3.1 Predmet 

Predmet naše raziskave je ugotavljanje uporabnosti odločitvenih modelov DEX in 
AHP za ocenjevanje kakovosti ponudbe turističnih kmetij. V preizkusu uporabnosti smo 
ocenili kakovost ponudbe na sedmih turističnih kmetijah A, B, C, D, E, F in G. Vse 
kmetije so stacionarne. Ponašajo se z znakom kakovosti tri ali štiri jabolka. 

3.2 Viri podatkov 

V raziskavi smo proučevali vire za določitev parametrov kakovosti turistične ponudbe 
na kmetijah in določili vire za preiskus modelov v praksi. Viri za določitev parametrov 
kakovosti turistične ponudbe so bili področna zakonodaja, izsledki iz strokovne literature, 
razgovori s strokovnjaki in deloma izidi anketiranj na sedmih izbranih turističnih 
kmetijah. Podatke za preizkus modelov v praksi smo dobili z anketiranjem gostov in 
gostiteljev na izbranih slovenskih turističnih kmetijah, ki so vse tipa »kmetije z 
nastanitvijo«. Poleti 2005 smo zvedli 103 ankete gostov in 6 anket gostiteljev.  

 



90 

© DAES 2016 

Majda Potočnik in sod. 

 
 

 

Značilnosti obravnavanih kmetij, vključno z velikostjo, lego, kapacitetami in dodatno 
ponudbo, prikazuje preglednica 3. 

Preglednica 3: Lastnosti obravnavanih turističnih kmetij (Rozman in sod., 2009) 

Kmet. Sobe Apartmaji Št. 

sedežev 

Aktivnosti Velikost Nadm. 

višina 

Dodatno 

A 2/3  

1/4 

/ 20 sprehodi, 

kolesarjenje, 
otroško igrišče, 

ribolov, 
plavanje (jezero, 
reka), 

smučanje 

14 ha 600 m / 

B 5/2 

3/3 
1/4 

1/5 

/ 50 sprehodi, 

kolesarjenje, 
otroško igrišče 

68 ha 680 m / 

C 7/2 

2/2 + 1 

1/2 + 1 50 sprehodi, 

kolesarjenje, 
otroško 
igrišče, 

lokostrelstvo, 
namizni tenis 

14 ha 150 m / 

 
se 
nadaljuje 

D 2/3 

7/2 

/ 60 lokostrelstvo, 

savna, 
kolesarjenje, 

jadralno 
padalstvo, 
kegljanje, 

otroško igrišče, 
lov, 

ribolov, 
balinanje, 

padalstvo 

14 ha 340 m / 

E 8/2 

1/3 
(invalidi) 
 

/ 20 sprehodi, 

kolesarjenje, 
otroško igrišče, 
lokostrelstvo, 

lov, 
namizni tenis, 

balinanje 

12 ha 442 m  

senik 
 

F 7/2 
3/3 

1/6 

/ 60 sprehodi, 
otroško igrišče, 

namizni tenis, 
lov,  

drsanje, 
kolesarjenje 

27 ha 583 m  

G 2/3 
8/2 
2/3 

1/4 

 50 pohodništvo,  
otroško igrišče,  
tenis,  

lov 

45 ha 850 m  

 

Število in struktura izvedenih anket glede na jezik gosta in vrsto anketiranca je 
razvidna iz preglednice 4. 
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Preglednica 4: Število in struktura izvedenih anket 

Jezik/ 

kmetija 

Št. anket. gostov glede na jezik  

slovenski nemški angleški francoski 
Skupno št. 

anket gostov 
Št. anket 

gostiteljev 
Skupaj 

A 7 1   8 1 9 
B 24 3 2  29 1 30 

C 2  1 8 11 1 12 
D 1 1   2 1 3 

E 10 3 1  14 0 14 
F 13 4 2  19 1 20 
G 15 2 3  20 1 21 

Skupaj 72 14 9 8 103 6 109 

 

3.3 Potek raziskovanja 

Shematski prikaz poteka raziskave uporabnosti metode AHP prikazuje slika 1: 

 

 

Slika 1: Diagram poteka raziskovanja 

3.4 Anketiranje 

Na obravnavanih kmetijah smo izvedeli ankete za goste in za gostitelje; oboji so 
vnaprej opredeljene parametre kakovosti turistične ponudbe: »tip pokrajine«, »okolica – 
zunanjost kmetije«, »kmečka hiša – notranjost«, »hrana«, »pijača«, »dodatna 
ponudba« in »družinski člani – odnos«, razvrščali po pomembnosti z ocenami od 1 do 5, 
pri čemer je 5 pomenila najboljšo oceno, 1 pa najslabšo. Na ta način so anketiranci 
določili pomembnost naštetih parametrov. Ocene pomembnosti parametrov smo pri 
izgradnji modelov uporabili kot uteži. Anketiranci so lahko določili tudi druge parametre 
kakovosti turistične ponudbe in s tem razširili s strani eksperta določen in vnaprej 
ponujen nabor. Tako so sodelovali pri določitvi vhodnih podatkov za vrednotenje kmetij 
v modelih DEX in AHP. Gostitelji so ocenili svoje zadovoljstvo v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti »turizem na kmetiji« in se opredelili glede »načrtov za prihodnost«; oba 
parametra, poleg številnih drugih, določata kakovost turistične ponudbe. Gostje pa so 
ocenili tudi splošni vtis o turistični kmetiji, na kateri so preživljali dopust ter kakovost 
posameznih parametrov turistične ponudbe na tej kmetiji. Rezultat so splošne in 
sestavljene ocene kakovosti ponudbe za določene turistične kmetije. 
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Torej so glavni produkti anketiranja naslednji: 

- pridobitev vhodnih podatkov za vrednotenje kmetij v modelih DEX in AHP, 

- določitev ocen pomembnosti oziroma »teže« posameznih kriterijev, ki določajo 
kakovost turistične ponudbe in 

- ocenitev kmetij po kakovosti ponudbe glede na mnenje anketirancev. 

3.5 Razvoj modela DEX  

Z metodo DEX smo model za ugotavljanje kakovosti ponudbe turističnih kmetij 
zasnovali v naslednjih korakih: 

- identifikacija kriterijev; 

- določitev kvalitativnih zalog vrednosti za izbrane osnovne in agregatne atribute – 
opis variant; 

- določitev odločitvenih pravil – funkcij koristnosti; 

- vrednotenje in analiziranje variant Potočnik (2006). 

V računalniškem programu DEXi smo razvili model DEX. Kakovost turistične ponudbe 
na kmetijah (problem) smo razgradili na podprobleme (kriterije). Določili smo 
hierarhično strukturo kriterijev. Nadrejenemu kriteriju »kmetija« podrejena »gost« in 
»gostitelj« sta razgrajena še na nižje kriterije, kot na primer »prostor«, »usluge« in 
»dodatna ponudba« in ti še na nižje. Kriterijem smo dodločili zalogo vrednosti. 
Pomembnost kriterijev kakovosti ponudbe smo določili s pomočjo anketnih podatkov. Iz 

tako pridobljenih ocen pomembnosti posmeznega kriterija kakovosti turistične ponudbe 
smo izvedli uteži, s katerimi posamezni kriteriji v hierarhičnem drevesu vplivajo na oceno 
nadrejenega kriterija in turistično kmetijo (cilj). V zadnjem koraku smo v razvitem 
modelu DEX izvedli vrednotenje, katerega končni izid je ocena variante – v našem 
primeru kmetije. 

Hierarhično strukturo obravnavanega problema (kakovost ponudbe turističnih kmetij) 
z zalogami vrednosti prikazuje slika 2. 
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Slika 2: Kriteriji z zalogami vrednosti (Potočnik, 2006) 

3.6 Razvoj modela AHP 

V programu Expert Choice smo izvedli model s tehniko AHP. AHP je proces za razvoj 
numeričnih izidov, ki razvrščajo vsako odločitveno alternativo glede na to, kako le-ta 
ustreza ocenjevalčevim kriterijem. Proces poteka v treh osnovnih korakih: izvedba 
hierarhične zgradbe, izvedba prednostne analize in verifikacija konsistentnosti (Ho, 

 
Kriterij Zaloga vrednosti

 Kmetija slab; zadovoljiv; dober; zelo dober

Gost slab; zadovoljiv; dober; zelo dober

Prostor neustrezno; ustrezno; zelo ustrezno
Pokrajina ne ustreza ; ustreza; zelo ustreza

Okolje ne ustreza ; ustreza; zelo ustreza

Arhitektura neustrezna; sprejemliva; zelo ustrezna

Red in čistoča zadovoljjvo; urejeno; vzorno
Dostop slab; sprejemljiv; dober

Parkirišče parkirišča ni; sprejemljivo; urejeno

Hiša neustrezno; ustrezno; zelo ustrezno

Opremljenost neustrezna; ustrezna; zelo dobra
Domačnost neustrezna; ustrezna

Čistoča nečisto; čisto; vzorno čisto

Prostornost utesnjeno; ustrezno; zelo prostorno

Usluge neustrezna; sprejemliva; zelo ustrezna
Hrana ne ustreza ; ustreza; zelo ustreza

Okus ne posebno dober; dober; odličen

Videz ne posebno dober; dober; odličen

Pestrost enolično; pestro; zelo pestro

Postrežba slaba; dobra; zelo dobra
Pijača slaba; dobra; zelo dobra

Pestrost enolično; pestro; zelo pestro

Postrežba slaba; dobra; zelo dobra

Značilnost vsakdanje; zelo značilno
Odnos neprijazen; prijazen

Odnos osebja do gostov neprijazen; prijazen

Medsebojni odnos osebja neprijazen; prijazen

Urejenost osebja neustrezna; ustrezna
Dodatna ponudba slab; sprejemljiv; dober

Športni rekviziti niso na voljo; na voljo

Animacija ne izvajajo ; izvajajo občasno; izvajajo redno 

Spominki ni na voljo; posamezni; na voljo
Ponovno ne; da

Gostitelj slab; zadovoljiv; dober; zelo dober

Načrti ne želi nadaljevati ; želi nadaljevati

Zadovoljstvo slab; zadovoljiv; dober
Primerjava dela težje; bolj zahtevno; lažje; prijetneje

Dohodek nezadovoljivo; zadovoljivo; zelo zadovoljivo

Razporeditev dolžnosti nezadovoljivo; zadovoljivo; zelo zadovoljivo

Zanimivost dela ni zanimivo; delno zanimivo; zelo zanimivo
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2008). Proces torej temelji na hierarhični razgradnji odločitvenega problema na 
podprobleme. Sledijo parne primerjave za skupine kriterijev na vsaki stopnji hierarhične 
lestvice, pri čemer se določijo prioritete na osnovi ekspertnega znanja. V bistvu se 
ustvari matrika vseh primerjav med pari kriterijev, v kateri so po diagonali enice, 
simetrične vrednosti pa so inverzne. Iz preferenčne relacije dobimo funkcije koristnosti. 
Vektor koristnosti dobimo z rešitvijo problema lastnih vrednosti matrike. Glede na 
dejstvo, da se primerjave izvajajo subjektivno, ni nujno, da so sodbe konsistentne. Zato 
se nazadnje preverijo še stopnje konsistentnosti. T.i. verifikacija konsistentnosti je ena 
največjih prednosti metode AHP. Alternativa z največjo sintetizirano vrednostjo je 
najboljša alternativa. 

V postopku določitve moči primerjanih struktur v večnivojski hierarhiji v procesu AHP 
uporabljamo Saatyevo formulo: 

V(x) = W1X1 + W2X2 + … + WmXm  (1) 

 

kjer je: 

Wi - utež, ki pripada i-temu kriteriju in meri pomembnost tega kriterija 

Xi - vrednost i-tega kriterija za alternativo X 

 

in kjer je vrednost vrednostne funkcije na alternativi X izračunana kot vsota 
produktov Wi*Xi. Pri tem je potrebno oceniti uteži in ovrednotiti alternative po vsakem 
kriteriju. Vrednostna funkcija V(x) meri stopnjo zaželenosti alternative X. Alternative 
razvrščamo s pomočjo vrednostne funkcije, pri čemer velja, da je alternativa X bolj 
zaželena od alternative Y natanko takrat, kadar je V(x) > V(y) (Brumec, 2014: 76). 

Model AHP smo razvili v naslednjih korakih: 

- definiranje problema, 

- strukturiranje hierarhije kriterijev, 

- izvedba prednostne analize, 

- merjenje konsistentnosti parnih primerjav, 

- ugotavljanje izidov. 

Odločitveni problem smo definirali kot ocene kakovosti turistične ponudbe na sedmih 
izbranih turističnih kmetijah ter razvrstitev le-teh glede na kakovost.  

Uporabili smo iste kriterije kot v modelu DEX in enako hierarhično strukturo 
kriterijev. 

Izvedli smo parne primerjave ali t. i. prednostno analizo. V vlogi odločevalca 
posameznima kriterijema določimo različno pomembnost tako, da določimo razmerje 
med njima. Za primer navajamo mnenji kriterijev gosta in gostitelja. V matriki smo gostu 
dali »zmerno do veliko prednost pred gostiteljem« oziroma vrednost 4, kar hkrati 
pomeni, da smo gostitelju na drugi strani določili »zmeren do velik zaostanek za 
gostom«, oziroma inverzno vrednost ¼. Izvedeno napišemo, kot je razvidno iz slike 3: 

 
 Gostitelj Gost 

Gostitelj 1 4 

Gost 1/4 1 

Slika 3: Matrika primerjav pomembnosti gosta in gostitelja 
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Parne primerjave praviloma izvajamo posebej za vsako alternativo tako, da 
definiramo stopnje intenzitete za vsako formulo posebej. Ta pristop ni praktičen, kadar 
imamo opraviti z velikim številom alternativ. V teh primerih vrednosti posameznih 
kriterijev vnašamo preko t. i. podatkovnega okvira (ang. »Data Grid«); tako s parnimi 
primerjavami ne primerjamo več med seboj alternativ, ampak medsebojno primerjamo 
intenzitete na izbranih skalah. »Data grid« smo uporabili v naši razsikavi, v kateri 
intenzitete ustrezajo kvalitativnim vrednostim, ki smo jih za vsak kriterij na hierarhičnem 
drevesu modela za ugotavljanje kakovosti ponudbe turističnih kmetij določili v modelu 
DEX. 

Ker se parne primerjave izvajajo na osnovi presoje in znanja odločevalca, torej 

subjektivne ocene, se lahko pojavi nekonsistentnost. Da bi zagotovili medsebojno 
usklajenost primerjav kriterijev, izvedemo preveritev konsistentnosti. Stopnjo 
konsistentnosti merimo na ravni vsake izvedene parne primerjave. Če stopnja oziroma 
indeks konsistentnosti (IC) preseže limit (0,1), moramo primerjavo ponoviti oziroma 
popraviti. Šele, ko so konsistentnosti primerjav na vseh stopnjah hierarhičnega drevesa 
potrjene (IC < 0,1), se lahko izvede sinteza oziroma razvrščanje kriterijev. 

Iz slike 4 je razvidna stopnja konsistentnosti v parni primerjavi, izvedeni v programu 
Expert Choice za sestavljeni kriterij »dodatna ponudba«. Stopnja konsistentnosti je 
enaka 0,05; je manjša od 0,1, kar potrjuje ustreznost presoje odločevalca v postopku 
izvedbe parnih primerjav med podrejenimi kriteriji »dodatne ponudbe«: »animacijo«, 
»spominki« in »športnimi rekviziti«. 

 

 

Slika 4: Prikaz stopnje konsistentnosti 

4 Rezultati z diskusijo 
Z anketami smo prišli do ocen pomembnosti kriterijev in ocen kakovosti posameznih 

kriterijev iz vidika anketirancev. Anketiranci so ocenili tudi »splošni vtis« o kakovosti 
ponudbe posamezne turistične kmetije. »Splošni vtis« obravnavamo kot končno oceno 
variante, dobljeno v postopku anketiranja. Izidi vrednotenja anketnih podatkov so 
razvidni iz preglednice 5. 
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Preglednica 5: Splošni vtis – gostitelji in gostje skupaj 

Splošni vtis Zelo dober Dober Zadovoljiv Slab Neopredeljen Skupaj 

Kmetija 
Š
te

v
ilo

 

o
d
st

o
te

k
 

Š
te

v
ilo

 

o
d
st

o
te

k
 

Š
te
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ilo
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k
 

Š
te

v
ilo
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o
te

k
 

Š
te

v
ilo

 

o
d
st

o
te

k
 

Š
te

v
ilo

 

o
d
st

o
te

k
 

A 4 44,44 5 55,56 0 0 0 0 0 0 9 100 
B 23 76,67 7 23,33 0 0 0 0 0 0 30 100 

C 11 91,67 1 8,33 0 0 0 0 0 0 12 100 

D 3 100,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3 100 

E 13 92,86 1 7,14 0 0 0 0 0 0 14 100 

F 17 85,00 2 10,00 0 0 0 0 1 5 20 100 

G 17 80,95 4 19,05 0 0 0 0 0 0 21 100 

 

Sumirani rezutati oziroma kvalitativne ocene variant, kot smo jih dobili z modelom 
DEX, so grafično ponazorjene na sliki 5. Ocene za ponudbo turističnih kmetij B, C, F in G 
so »zelo dobre«. »Dobri« sta oceni za kmetiji A in D. Kmetija E je ocenjena hkrati z 
»dobro« in »zelo dobro«; tak izid za kmetijo E smo dobili iz razloga, ker nam zanjo 
manjka smoocena gostitelja. Izid za E dokazuje uporabnost modela DEX tudi v primeru 
pomanjkljivih podatkov. V modelu DEX so kmetije po kakovosti turistične ponudbe 
razvrščene le v dve kategoriji. Posebna kategorija je kmetija E. 

 

 

Slika 5: Grafična ponazoritev končne razvrstitve variant v modelu DEX (Potočnik 2006) 

Končno oceno kmetij, kot smo jo dobili z modelom AHP, vključno z razvrščanjem 
kmetij po kakovosti, grafično prikazuje slika 6. Višja številka ob alternativi (kmetiji) 
pomeni višjo oceno. Najbolje je ocenjena kmetija F (0,155). Kmetiji B in C si z enako 
oceno (0,150) delita drugo mesto. Sledijo kmetije G (0,149), A (0,139), D (0,130) in E 
(0,127). Kmetije so v modelu AHP dosegle različne skupne numerične ocene in se po 
kakovosti razvrščajo od 1 do 7 mesta. Samo kmetiji B in C z enako oceno se hkrati 

uvrščata na isto mesto. 
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Slika 6: Grafična ponazoritev končne razvrstitve kmetij v modelu AHP 

Primerjava na najvišjem nivoju hierarhije izkazuje podobno razvrstitev turističnih 
kmetij po kakovosti njihove ponudbe v obeh modelih: AHP in DEX, vendar se ocene 
posameznih kmetij v modelu AHP med seboj pomembno razlikujejo. Sedem kmetij je 
namreč v modelu AHP dobilo šest različnih numeričnih ocen in samo dve kmetiji (B in C) 
se uvrščata na isto mesto. Istih sedem kmetij je v modelu DEX dobilo le dve opisni 
oceni: »dober« in »zelo dober«, za kmetijo E pa je izid dvoumen. Kmetiji A in D sta se v 
modelu DEX uvrstili na šesto do sedmo mesto, v modelu AHP pa na peto in šesto. 
Kmetije B, C, F in G, ki si v modelu DEX delijo prvo do četrto mesto, vse z enako oceno 
»zelo dober«, so tudi pri AHP uvrščene od prvega do četrtega mesta.  

Na osnovi navedenega sklepamo, da so ocene alternativ – kmetij, dobljene z 
uporabo modela AHP, natančnejše od ocen, dobljenih z uporabo modela DEX. V modelu 
AHP sta popolnoma enaki le oceni za kmetiji B in C, medtem ko se ocene za vse druge 
kmetije razlikujejo. Potrebno je posebej opozoriti na izide za kmetijo E, za katero ni bilo 

pridobljenih vhodnih podatkov oziroma samoocen gostitelja. Pri modelu DEX se to 
odraža v »dvojni« oceni za kmetijo E: »dober/zelo dober«, ki odločevalca pri branju 
razultatov napotuje k potrebni pozornosti. V modelu AHP pa je ocena za kmetijo E slaba. 
Čeprav so ji gostje prisodili najvišjo kakovost ponudbe, je gostitelji niso ocenili in manko 
ocene gostitelja je v modelu AHP povzročil uvrstitev na zadnje sedmo mesto.  

Nazadnje pri razvrstitvi kmetij po kakovosti poglejmo še vidik anket. Če upoštevamo 
kot oceno doseženi odstotek najboljših ocen glede na vse ocene »splošnega vtisa«, se 
kmetije po kakovosti razvrstijo drugače, kot so razvrščene z uporabo modelov DEX in 
AHP. Vendar odstopanja lahko pojasnimo. Glede na izide anket je najvišji odstotek 
(100 %) najboljših ocen »splošnega vtisa« dosegla kmetija D, ki se v modelu DEX 
uvršča na sedmo, v modelu AHP pa na šesto mesto. Tak razultat anket je posledica 

majhnega števila anketiranih gostov (2) in odlična samooocena gostitelja, ki je tako 
bistveno prispeval k uvrstitvi. Za kmetijo E, ki se po kakovosti ponudbe uvršča na drugo 
mesto, pa manko odgovorov gostitelja pri branju anketnih izidov ni pomemben. Vzorec 
anketirancev pri kmetiji D se zdi premajhen, da bi lahko dal zanesljive izide, posladično 
pa vpliv gostitelja prevelik. Pri kmetiji E pa manjkajoči vpliv gostitelja pri razvrščanju 
kmetij, ki temelji na odstotku najvišjih ocen glede na vse ocene, nima nobenega vpliva 
ali ima celo pozitiven vpliv na dobro uvrstitev ob predpostavki, da bi gostitelj kakovost 
lastne kmetije ocenil samo z »dobro«. S takšno oceno so se namreč ocenili vsi gostitelji 
(izjema gostitelj na kmetiji D), ki se je ocenil z »zelo dobro«. Trdimo, da je anketni 
vprašalnik z vnaprej določenimi kriteriji ponudbe dopuščal anomalije, saj je anketiranec 
posamezne parametre turistične ponudbe in splošni vtis kmetije ocenjeval neodvisno. V 

praksi je dejansko prišlo do nekonsistentnosti odgovorov pri istih anketirancih. 

Razvrščanje turističnih kmetij po kakovosti in primerjavo ocen kakovosti ponudbe, ki 
smo jih izvedli z modeloma DEX in AHP ter jih razbrali iz ankete kot »splošni vtis« o 
kmetiji, prikazujemo v preglednici 6. 
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Preglednica 6: Primerjava ocen in razvrstitev kakovosti ponudbe turističnih kmetij glede 
na uporabljeni model in anketo 

Model DEX AHP Anketa 

Varianta ocena mesto ocena mesto ocena mesto 

A dober 6-7 0,139 5 44,44 7 
B zelo dober 1-4 0,150 2-3 76,67 6 
C zelo dober 1-4 0,150 2-3 91,67 3 
D dober 6-7 0,130 6 100,00 1 
E dober/zelo dober 5 0,127 7 92,86 2 
F zelo dober 1-4 0,155 1 85,00 4 
G zelo dober 1-4 0,149 4 80,95 5 

5 Sklepne ugotovitve 
V razsikavi smo kakovost ponudbe turističnih kmetij v postopku razdruževanja 

razgradili na podprobleme. Podproblemi oziroma »gradbeni elementi« kakovosti 
turistične ponudbe so parametri oziroma kriteriji turistične ponudbe. Kriterije smo 
določili že z anketami, ki smo jih izvedli na sedmih slovenskih turističnih kmetijah. S 
pomočjo anket smo ocenili ponudbo turističnih kmetij in določili pomembnost 
posameznih kriterijev. Ocenjene parametre in njihovo izmerjeno pomembnost smo 
uporabili kot vhodne podatke pri preizkusu razvitih odločitvenih modelov za ugotavljanje 
kakovosti ponudbe turističnih kmetij v praksi: modelov DEX in AHP. 

Model DEX je omogočil ocenitev obravnavanih kmetij in njihovo razvrstitev glede na 
kakovost turistične ponudbe. Za sedem turističnih kmetij smo dobili dve različni 
kvalitativni oceni. 

Tudi model AHP je omogočil ocenitev obravnavanih kmetij in njihovo razvrstitev 
glede na kakovost turistične ponudbe. Za sedem turističnih kmetij smo dobili šest 
različnih kvantitativnih ocen; razvrstitev kmetij po kakovosti je bila natančna; samo dve 
kmetiji sta si delili mesto. Izidi tega dela raziskave dokazujejo pravilnost naše prve 
hipoteze, ki predvideva, da model, zgrajen s pomočjo tehnike AHP, predstavlja ustrezno 
orodje za oceno kakovosti ponudbe turističnih kmetij ter odločevalcem zagotavlja 
kvalitetno informacijo o kakovosti turistične ponudbe. 

Ocene kakovosti ponudbe turističnih kmetij, dobljene z uporabo modelov DEX in AHP 
in z anketiranjem, smo primerjali med seboj. Ugotovili smo, da so kmetije, ocenjene z 
uporabo modela AHP, glede na kakovost turistične ponudbe razvrščene po podobnem 
vrstnem redu kot so kmetije, ocenjene z modelom DEX. Vendar model AHP omogoča 
natančnejše ocenjevanje in posledično natančnejšje razvrščanje kmetij, kot model DEX, 
torej je za določanje kakovosti ponudbe turističnih kmetij bolj utrezen. S tem se 
potrjujeta druga in tretja, zadnja hipoteza naše raziskave. 

Na osnovi navedenega sklepamo, da je AHP ustrezna metoda za ocenjevanje 
kakovosti turistične ponudbe na kmetijah in predstavlja uporabno orodje za ocenitev 
kakovosti, diagnosticiranje problemov in obvladovanje izvajanja usluge odločevalcem: 
gostom, gostiteljem, drugim turističnim delavcem in načrtovalcem politik; skratka vsem, 
ki delujejo na izjemno kompleksnem področju turističnih uslug na kmetijah oziroma na 
podeželju. 

Sklepamo na možnost uporabe modelov DEX in AHP na področju certifikacije 
turističnih kmetij in načrtovanja politike razvoja podeželja. Odpiramo prostor za diskusijo 
glede uporabljenih parametrov kakovosti ponudbe turističnih kmetij. 
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ZNAČILNOSTI RAZVOJNIH USMERITEV KMETIJ V 
SLOVENIJI 

Majda ČERNIČ ISTENIČa, Andrej UDOVČa, Duška KNEŽEVIĆ HOČEVARb, Barbara 
LAMPIČc 

IZVLEČEK 

Namen raziskovalnega projekta Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji, ki se je 
izvajal med 2011 in 2013, je bil preučiti dejavnike, tako oprijemljive kot neoprijemljive 
narave, ki podpirajo tovrstne usmeritve. Pri tem je bilo uporabljenih več metodoloških 
pristopov zbiranja in presoje podatkov: analiza sekundarnih (statističnih) podatkov, 
anketna metoda (bivariatna in diskriminantna analiza ter metoda razvrščanja v 
skupine), pol-strukturirani intervjuji in fokusna skupina ter nadgradnja rezultatov 
predhodnih analiz z multikriterialnim odločitvenim modelom na osnovi orodja DEXi. 
Analiza obširnega nabora podatkov je pokazala, da je kmetijski sektor v zadnjem 
desetletju doživel več pomembnih sprememb: specializacijo kmetij, izboljšanje njihove 
velikostne strukture ter dvig splošne in kmetijske izobrazbe kmetov, pa tudi povečano 
vključenost kmetij v dopolnilne dejavnosti in število tržno naravnanih kmetij. Vendar pa 
znaki dinamičnih družbenih procesov niso enakomerno porazdeljeni skozi celoten 
kmetijski sektor. Ugotovljeni so bili štirje večji vzorci razvojnih profilov kmetij - od 
izrazito dinamičnih do izrazito statičnih – povezanih s kumulativnimi učinki številnih, 
med seboj prepletenih dejavnikov in življenjskih dogodkov vseh članov družinskih 
kmetij. Navedeni rezultati sprožajo vprašanje, ali in kako bo kmetijska politika v svoje 
ukrepe in dejavnosti uspela vključiti vse dinamično pestre družinske kmetije ali pa bo 
nekatere med njimi izključila in pustila propasti. 

Ključne besede:družinske kmetije, razvojne strategije, oprijemljiv/neoprijemljivi dejavniki 

CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENT ORIENTATIONS OF 
FAMILY FARMS IN SLOVENIA 

ABSTRACT 

The research project Development orientation of farms in Slovenia carried out in 
2011–2013 aimed to investigate development orientations of family farms and factors, 
both tangible and intangible that supports these orientations. The study was based on 
a variety of methodological approaches: secondary statistical data analysis, survey 
(bivariate, discriminant and cluster analysis), semi structured-interviews, focus group 
discussion and multi-criteria decision model based on DEXi platform. The analyses of 
these ample resources revealed some significant changes that took place during the 
last decade within the agricultural sector: specialization, improved farms’ size structure 
and general/agricultural education of farmers, increased engagement of farms in 
supplementary activities and increased number of market-oriented farms. However, 
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these processes are not evenly distributed across the sector. At least four different 
patterns of development were identified - from very dynamic to very static one – 
associated with cumulative effects of a number of intertwined factors and life events of 
all farm family members. Based on the study’s results a question arises whether the 
agricultural policy will succeed covering dynamically diverse family farms into its 
measures and actions or some of them will be excluded and left to fail. 

Key words: family farms, development strategies, tangible/intangible factors 

1 Uvod 

Strateški cilji slovenske kmetijske politike (Izhodišča Slovenije za razpravo o skupni 
kmetijski politiki EU po letu 2013 (MKGP, 2010) in Resolucija o strateških usmeritvah 
razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – zagotovimo.si hrano za jutri 
(2011) postavljajo v ospredje večnamensko vlogo kmetijstva in njegovo uresničevanje v 
skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ti cilji so poleg kakovostne prehrane in 
zagotavljanja prehranske varnosti usmerjeni k ohranjanju poseljenosti podeželskega 
prostora in kulturne krajine, varstvu kmetijskih zemljišč in voda pred onesnaženjem ter, 
ne nazadnje, trajnemu povečevanju konkurenčne sposobnosti kmetijstva. Obstoječe 
stanje na tem področju pa je še v precejšnjem neskladju s tako opredeljenimi cilji 
večnamenskega kmetijstva v Sloveniji. Razdrobljena in majhna posestna velikost 
družinskih kmetij, njihova pretežno samooskrbna usmerjenost, nizka stopnja 
specializacije proizvodnje, njihov majhen gospodarski potencial, uvrščajo Slovenijo celo 
v skupino članic EU z najneugodnejšo strukturo kmetijstva (Resolucija o strateških 
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – zagotovimo.si 
hrano za jutri, 2011). Če k temu prištejemo še z razvojnega vidika neugodno 
izobrazbeno in starostno strukturo kmečkega prebivalstva, se zastavlja vprašanje, kako 
uskladiti tako ambiciozno opredeljene cilje razvoja kmetijstva v Sloveniji z obstoječim 
stanjem družinskega kmetovanja. Slednje je namreč opredeljeno kot temeljni nosilec 
kmetijske dejavnosti v Sloveniji (Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 1992) in je še 
vedno prevladujoča oblika kmetovanja. Število družinskih kmetij pa se zmanjšuje; po 
podatkih iz Popisa kmetijstva 2010 (Kutin Slatnar in sod., 2012) imamo v Sloveniji 
74.432 kmetijskih gospodarstev ali za 14 % manj, kot jih je bilo leta 2000 (Kutin Slatnar 
in sod., 2012). Po statističnih podatkih (SURS 2008 cit. po MKGP, 2011) se delež 

starejše generacije (65 let in več) med kmečkim prebivalstvom hitro povečuje (leta 1991 
15,3 %, leta 2007 21 %, medtem ko se delež mlajše generacije do 25 let vztrajno 
znižuje (33,5 % leta 1991, 24 % leta 2007). Nadalje, več kot polovica nosilcev 
kmetijskih gospodarstev je starejših od 55 let, delež gospodarjev, mlajših od 45 let, pa 
znaša le slabih 19 % (MKGP, 2011).  

Navedena dejstva so bila povod za preučevanje razvojnih usmeritev nosilcev 
kmetijskih gospodarstev in njihove pogojenosti z otipljivimi (objektivnimi, materialnimi) 
in neotipljivimi (socialni-družinski odnosi, identiteta) dejavniki v okviru ciljno 
raziskovalnega projekta Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji (Udovč in sod., 2013), ki 
se je izvajal v obdobju 2011–2013. Pri tem nas je tudi zanimalo, kako nosilci kmetijskih 
gospodarstev in člani njihovih družin razumejo razvoj in kako se izbira razvojnih strategij 

kaže pri različnih socio-ekonomskih skupinah nosilcev kmetijske dejavnosti in 
proizvodnih tipih kmetij. Končni cilj je bil na podlagi rezultatov - identificiranih 
dejavnikov in oblikovanih kazalnikov – oblikovali predloge in usmeritve za ukrepe 
kmetijske politike. V tem prispevku predstavljamo nekatere najpomembnejše rezultate 
tega projekta, ki se nanašajo na identifikacijo sprememb v kmetijskem sektorju v 
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zadnjih 15 letih ter njihovo neenakomerno porazdelitev, ki se odraža v raznolikih profilih 
razvojno usmerjenih družinskih kmetij, povezanih tako z oprijemljivimi kot 
neoprijemljivimi družbenimi dejavniki. 

2 Metodološki pristop 

Za dosego zastavljenih projektih ciljev so bili uporabljeni različni metodološki 
pristopi: analiza sekundarnih (statističnih) podatkov, anketna metoda (bivariatna in 
diskriminantna analiza ter metoda razvrščanja v skupine), pol-strukturirani intervjuji in 
fokusna skupina ter nadgradnja rezultatov predhodnih analiz z multikriterialnim 
odločitvenim modelom na osnovi orodja DEXi. Z analizo relevantnih statističnih podatkov 

smo prikazali spremembe v razvoju kmetijstva na ravni Slovenije in statističnih regij v 
obdobju od leta 2000 do 2010. Pri tem so bili uporabljeni podatki obeh Popisov 
kmetijstva 2000 in 2010 ter vzorčnih Popisov kmetijskih gospodarstev 2003, 2007 in 
2013, ki se nanašajo na tip kmetovanja, velikostno strukturo kmetijskih gospodarstev, 
raven splošne in kmetijske izobrazbe kmetov/ic, strukturo dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji in tržno naravnanost kmetij. 

Z anketno metodo smo na vzorcu 346 kmetij, ki sicer ni reprezentativen, dobili 
vpogled v strategije delovanja kmetijskih gospodarstev in z njimi povezanimi 
značilnostmi. Večino anketirancev so predstavljali gospodarji/ice kmetij (68 %) oziroma 
njihove/i partnerke/ji (24 %). Večina gospodarjev/ic kmetij je obenem tudi lastnikov/ic 
kmetij (76 %). V vzorec smo zajeli 78 % moških in 22 % žensk vseh starosti (normalna 
porazdelitev). S pridobljenimi anketnimi podatki smo na podlagi metode razvrščanja v 
skupine (na podlagi povprečnih razdalj znotraj skupin) identificirali glavne vzorce 
razvojnih usmeritev kmetij v Sloveniji, z diskriminantno analizo pa ugotavljali njihovo 
pogojenost z bolj oprijemljivimi dejavniki, ki se nanašajo na kmetijo kot ekonomsko-
proizvodno in socialno enoto.  

Na podlagi predhodno opravljenih analiz so bili izvedeni tudi poglobljeni pol-
strukturirani intervjuji z nosilci/kami kmetijskih gospodarstev in njihovimi družinskimi 
člani/cami. Pogojenost izbire smeri razvoja na njihovih kmetijah smo raziskali z bolj 
neotipljivimi dejavniki, torej v skladu z dinamiko spremenjenih razmerij med člani/cami 
kmečke družine in njihovimi vstopi/izstopi v zaposlitev na/izven kmetije. Kvalitativni 
terenski del raziskave je sledil raziskovalnemu vprašanju: s katerimi otipljivimi in 
neotipljivimi dejavniki na ravni posamične gospodarske enote nosilce/ke kmetijske 
dejavnosti ter njihovih družinskih članov/ic so povezane izbire njihovih razvojnih 
strategij? Vzorec izbranih kmetij je bil oblikovan glede na tip (tržne kmetije, 
samooskrbne), vrsto (živinorejske in druge) in način pridelave (konvencionalne, 
ekološke, integrirane). V vzorec je bilo vključenih 13 tržno usmerjenih kmetij na način 
snežne kepe, od tega 5 ekoloških in 8 integriranih, različnih glede na vrsto pridelave 
(preglednica 1). Na kmetijah smo opravili 60 pogovorov z različnim številom družinskih 
članov/ic (od 2 do 8) na posamičnih kmetijah; v povprečju 2,5 generacij (7 primerov po 
3 generacije, 5 primerov po 2 generaciji in 1 primer 1 generacije). Čeprav se izbrane 
kmetije nahajajo v petih statističnih regijah Slovenije (Pomurska, Obalno-kraška, 
Savinjska, Gorenjska in Jugo-vzhodna Slovenija), izbor kmetij ni imel ambicije doseganja 

reprezentativnosti po regijah, temveč upoštevanja raznolikosti glede velikosti kapacitet 
in vrste pridelave. 

Za sistematično vrednotenje vrečkriterijskega odločitvenega modela kot orodje za 
podporo odločanju pri poznavanje in ocenah internih in eksternih dejavnikov kmetije, ki 
vplivajo na njihovo razvojno sposobnost, smo izbrali orodje (odločitveni računalniški 
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program) DEXi (Bohanec, 1999). To orodje smo izbrali na podlagi utemeljitve kmetije 
kot ekonomskega, socialnega in demografskega sistemu (Planck in Ziche, 1979). Pri tem 
smo upoštevali, da je razvojni potencial kmetije močno povezan z socialno-biološko in 
finančno pravno sestavino kmetije (Planck in Ziche, 1979).  

Preglednica 1: Vzorec 13 izbranih kmetij po vrsti pridelave 

Živinorejsko (govedorejske)-poljedelske (2 E in 3 I) 5 

Živinorejsko (prašičerejske)- poljedelske (I) 1,5 

Živinorejska (govedorejska)-poljedelska-sadjarska (E) 1 

Živinorejsko-zelenjadarska (E) 1 

Zelenjadarska (E) 1 

Sadjarsko-poljedelske (I) 2 

Turistične kmetije (I) 1,5 

Skupaj 13 

Opomba: E = ekološka, I = integrirana 

Pri metodi DEX uporabljamo kvalitativne spremenljivke in funkcije koristnosti, s 
pomočjo katerih se oblikujejo pravila odločanja. Tako se zagotavljajo kakovostne ocene 
alternativnih možnosti rešitve problema. Pri metodi DEX gradimo model z urejenimi 
zalogami vrednosti (od slabih k dobrim vrednostim: zmerno, normalno, visoko, previsoko 
ali neprimeren, primeren, zelo primeren, odličen ipd). Pri osnovnih atributih moramo 
imeti čim manj vrednosti, vendar toliko, da lahko z njimi opišemo vse bistveno različne 
odločitvene situacije. Pri izpeljanih atributih število vrednosti počasi raste − od 
podrednih k nadrednim atributom, končna ocena naj bi imela pet vrednosti ali več. 
Numerične parametre razdelimo na intervale, nadredni parametri naj ne bi imeli več kot 
tri podredne. Funkcije koristnosti pa lahko definiramo neposredno, z uporabo pravila 
urejenosti in z uporabo uteži (Bohanec, 1999). 

Odločitveni model DEX sledi konceptu večkriterijalnega ocenjevanja s tem, da se 
osnovni problem razčleni v manjše, manj kompleksne probleme. Ocena variante se 
izračuna s postopki združevanja delnih ocen atributov, (kot je na primer utežna vsota). 
Celotni postopek je zasnovan tako, da lahko odločevalec kar najučinkoviteje izrazi svoje 
preference, to je stopnje (ne)zaželenosti variant, kar se uporabi za oceno variante. DEX-
ov pristop je kombiniran z nekaterimi prvinami ekspertnega sistema in strojnega učenja 

(Kozjek in sod., 2007). Zaradi navedenih razlogov so področja uporabe metode DEX 
lahko računalništvo, vrednotenje projektov, vrednotenje podjetij, kadrovsko odločanje, 
medicina, zdravstvo, vrednotenje tehnologij, izbor lokacij, ekologija in tudi agronomija. 

Rezultati predhodnih faz preučevanja, pridobljeni z analizo podatkov iz ankete in pol-
strukturiranih intervjujev, ki jih prikazujemo v nadaljevanju, so bili v fokusni skupini 
prediskutirani s petimi sogovorniki: predstavnikom z Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani, predstavnikom Kmetijskega zavoda Kranj, predstavnikom Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje in dvema gospodarjema kmetij, enim iz Prekmurske in drugim z 
Osrednjeslovenske regije. Pri izbiri sogovornikov smo upoštevali raznolikost akterjev v 
sistemu prenosa znanja v kmetijskem sektorju; od snovalcev znanja do njihovih 
posredovalcev in uporabnikov do oblikovalcev politike. 
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3 Rezultati 

3.1 Analiza statističnih podatkov 

Primerjava razpoložljivih podatkov obeh Popisov kmetijstva 2000 in 2010 in vmesnih 
vzorčnih popisov kaže več izrazitih sprememb v kmetijskem sektorju. Prvi bolj viden 
premik se kaže pri tipu kmetovanja. Medtem ko je vzorčni Popis kmetijskih gospodarstev 
leta 2003 zabeležil 43,5 % specializiranih kmetijskih gospodarstev (Cunder, 2011), pa so 
podatki Popisa kmetijskih gospodarstev 2010, ko so se v Sloveniji ti prvič zbrali po tipu 
kmetovanja skladno s tipologijo 8 kategorij EU-28, zabeležili že 71 % takih kmetij 
(SURS, 2010); primerljiv delež za EU-28 je 74,4 % (EUROSTAT, 2013). Po podatkih 

omenjenega popisa še vedno prevladuje usmeritev v živinorejo (s 40 % kmetijskih 
gospodarstev), preko 17 % vseh kmetij je usmerjenih v pridelavo poljščin, kmetij z 
mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo pa je le še 15 %. Podatki iz omenjenega vira 
tudi kažejo, da so razmeroma dobro zastopani specializirani gojitelji trajnih nasadov 
(12 %). Pregled po regijah pokaže, da ta skupina kmetov prevladuje v Obalno-kraški 
regiji s 60 % in na Goriškem, kjer je tovrstnih kmetij 30 %. Gre za različne specializacije 
kmetij: vinogradništvo in sadjarstvo na območju Goriške in oljkarstvo ter vinogradništvo 
v Obalno-kraški regiji. Specializirani rejci živine so prevladujoča kategorija v devetih 
statističnih regijah, zlasti v Gorenjski, Zasavski in Osrednjeslovenski regiji. 

Preglednica 2: Gibanje splošne izobrazbe gospodarjev/ic v obdobju 2000 do 2010 
(indeks 2010/2000) 

Statistična 
regija 

Število 
gospodarjev/ic 

Dosežena stopnja izobrazbe gospodarjev/ic 
(indeks 2010/2000) 

2000 2010 
Brez 

izobrazbe 
OŠ Poklicna Srednješol. 

Višja, 
visoka 

Pomurska 11.783 8.859 50,6 61,3 95,4 103,0 126,7 

Podravska 14.775 12.280 55,0 65,1 103,7 118,3 147,8 

Koroška 2.900 2.740 np 73,4 122,6 140,4 215,4 

Savinjska 12.890 11.402 np 71,4 118,2 115,4 187,4 

Zasavska 1.047 1.075 50,4 75,3 130,0 156,3 226,7 

Spodnjeposavska 5.752 5.213 39,7 75,7 112,8 128,4 184,8 

JV Slovenija 9.531 8.064 np 69,3 112,4 128,0 186,5 

Osrednjeslovenska 9.471 8.638 43,5 71,5 118,9 136,2 201,6 

Gorenjska 5.032 4.465 42,0 65,6 113,2 123,5 173,9 

Notranjsko-kraška 2.947 2.875 np 77,5 113,4 164,1 182,1 

Goriška 6.534 5.769 52,8 65,9 106,2 131,1 169,9 

Obalno-kraška 3.674 3.045 32,5 67,4 95,0 100,9 124,6 

Slovenija 86.336 74.425 46,3 68,1 109,9 122,3 165,3 

Opomba: np – ni podatka 

Vir: SURS (2016a) 

Primerjava popisnih podatkov je razkrila spremembe tudi v velikostni strukturi 
kmetijskih gospodarstev. Medtem ko je bila leta 2013 v EU-28 povprečna velikost 
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) 16,1 hektarjev na kmetijsko gospodarstvo 

(EUROSTAT, 2015), pa je bila v Sloveniji, kjer prevladujejo majhne kmetije (do 5 ha 
KZU), povprečna velikost komaj 6,6 hektarjev (Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, 
gozdarstva in ribištva v letu 2013, 2014). Vendar pa spremembe v številu kmetij po 
velikostnih razredih v zadnjih 7 letih kažejo, da se ob upadanju števila kmetij (2000: 
86.467, 2010: 74.646) razmeroma hitro zmanjšuje število kmetij v velikostnih razredih 
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do 20 ha KZU, medtem ko narašča število kmetij, večjih od 20 hektarjev, kar se odraža 
v rasti povprečne velikosti kmetijskih gospodarstev (2000: 5,6 hektarja; 2010: 6,4 
hektarja) (Kutin Slatnar in sod., 2012). Kmetij, ki imajo več kot 20 ha kmetijskih 
zemljišč, je v Sloveniji še vedno manj kot 5 %. Več kot 5 % t. i. velikih kmetij je samo v 
kmetijsko ekstenzivnih in pretežno gozdnatih regijah, kot sta Notranjsko-kraška in 
Koroška regija. V opazovanem obdobju se povečevanje števila intenzivnih kmetijskih 
pridelovalcev odraža tudi v deležu velikih kmetij v Pomurski (5,6 %) in Podravski 
(5,3 %) statistični regiji. Majhne kmetije pa najbolj prevladujejo v regijah vzhodne 
(Pomurska, Podravska, Jugovzhodna Slovenija) in jugozahodne Slovenije (Obalno-kraška 
in Goriška). 

Analiza statističnih podatkov, vezanih na kmetijski sektor, je nadalje pokazala, da se 
je v zadnjem desetletju pomembno izboljšala splošna raven izobrazbe kmetov/ic 
(gospodarjev/ic). Izrazito se je zmanjšalo število kmetov/ic brez izobrazbe in z 
osnovnošolsko izobrazbo, najbolj pa je poraslo število tistih z višjo ali visoko izobrazbo 
(preglednica 2). 

Za razvoj same kmetijske dejavnosti je pomembna tudi vsebina oz. vrsta izobrazbe, 
zato je za vrednotenje dviga izobrazbe kmetov/ic pomembno upoštevati tudi delež 
gospodarjev/ic z ustrezno kmetijsko (in sorodno) izobrazbo. Statistični podatki kažejo, 
da se je v Sloveniji v obdobju 2000–2010 delež gospodarjev/ic s formalno kmetijsko 
izobrazbo povečal s 5,8 % na 8,8 % (SURS 2016b). V letu 2013 je ta delež 11,8 %, 
medtem ko na ravni EU-28 predstavlja 8,5 % (European Comission, 2015). Obenem 

podatki za Slovenijo kažejo, da se je ta delež povečal v vseh statističnih regijah, najbolj 
v Jugovzhodni Sloveniji, Podravski, Pomurski in Savinjski statistični regiji, najmanj pa 
Notranjsko-kraški regiji. Napredek je še zlasti izrazit v Pomurski statistični regiji, kjer se 
je delež gospodarjev/ic s formalno kmetijsko izobrazbo v desetih letih s 6 % povzpel na 
skoraj 11 % (preglednica 3). 

Preglednica 3: Kmetijska izobrazba gospodarjev/ic leta 2000 in 2010 po statističnih 
regijah 

Statistična 
regija 

Število 
gospodarjev/ic 

Kmetijska izobrazba 
(število) 

Kmetijska izobrazba 
(delež v %) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Gorenjska 5.032 4.465 256 342 5,1 7,7 

Goriška 6.534 5.769 356 369 5,5 6,4 

JV Slovenija 9.531 8.064 352 657 3,7 8,2 

Koroška 2.900 2.740 269 330 9,3 12,0 

Notranjsko-kraška 2.947 2.875 86 96 2,9 3,3 

Obalno-kraška 3.674 3.045 172 167 4,7 5,5 

Osrednjeslovenska 9.471 8.638 419 566 4,4 6,6 

Podravska 14.775 12.280 1.126 1.402 7,6 11,4 

Pomurska 11.783 8.859 709 952 6,02 10,8 

Savinjska 12.890 11.402 846 1.220 6,6 10,7 

Spodnjeposavska 5.752 5.213 296 349 5,2 6,7 

Zasavska 1.047 1.075 41 55 3,9 5,1 

Slovenija 86.336 74.425 4.973 6.559 5,8 8,8 

Vir: SURS (2016b) 

Pozitivni razvojni trendi, ki jih kažejo statistični podatki, se odražajo tudi v dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji. Če je bilo število kmetij, ki so se ukvarjale z vsaj eno dopolnilno 
dejavnostjo leta 2000 še 3.987 in leta 2007 3.116, se je njihovo število leta 2015 
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dvignilo na 4.859, pri čemer so imele 15.358 registriranih dejavnosti, kar je v povprečju 
3,2 različnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijo (MOK, 2015). Poleg naraščajočega števila 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi so podatki spodbudni tudi glede zastopanosti 
nekaterih dopolnilnih dejavnosti, ki so za izvajalca sicer zahtevne (po investiciji, delovni 
sili, organizaciji itd.), prinašajo pa veliko dodano vrednost. Poleg tradicionalno razvitih in 
dobro zastopanih dopolnilnih dejavnosti s področja storitev s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo se med temi dejavnostmi uveljavlja tudi turizem, predvsem pa dejavnosti, 
ki so povezane s predelavo hrane (slika 1). Zdi se, da kmetje vse bolj spoznavajo, da je 
za samo trženje pomembna tudi raznovrstna ponudba in da zgolj prodaja osnovnih 
kmetijskih pridelkov ne zadošča. 

 

 
Vir: Register dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (MKGP, 2014) 

Slika 1: Struktura dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v Sloveniji 2014 

Spodbudno sliko kažejo tudi statistični podatki o tržni naravnanosti kmetij. Podatki o 
številu kmetijskih gospodarstev, usmerjenih v prodajo, so se v takšni obliki v okviru 
Popisa kmetijstva 2010 sicer zbirali prvič. Pri tem se kažejo velike regionalne razlike, ki 
odražajo zelo različno gospodarsko vlogo kmetijstva v posameznih območjih države. Z 
nadpovprečno visokimi deleži tržno usmerjenih kmetij s (preko 45 %) se ponašajo v 
Koroški, Gorenjski, Goriški in Pomurski statistični regiji, medtem ko je v Jugovzhodni 
Sloveniji, Spodnjeposavski regiji, Notranjsko-kraški in Obalno-kraški regiji ta delež nižji 
od 35 % (preglednica 4). 
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Preglednica 4: Delež kmetijskih gospodarstev, usmerjenih v lastno pridelavo oz. 
prodajo, 2010 

Statistična 
regija 

Število 
kmet. 

gospod. 

Pridelava 
družinskih 

kmetij 
(lastna 
poraba) 

Pridelava 
družinskih 

kmetij 
(prodaja) 

Delež 
lastne 

pridelave 
(v %) 

Delež 
prodaje 
(v %) 

Pomurska 8.890 4.712 4.147 53,0 46,7 

Podravska 12.318 7.236 5.044 58,7 41,0 

Koroška 2.743 1.283 1.457 46,8 53,1 

Savinjska 11.434 7.022 4.380 61,4 38,3 

Zasavska 1.075 677 398 63,0 37,0 

Spodnjeposavska 5.227 3.572 1.641 68,3 31,4 

JV Slovenija 8.079 5.840 2.224 72,3 27,5 

Osrednjeslovenska 8.673 4.990 3.648 57,5 42,1 

Gorenjska 4.476 2.259 2.206 50,5 49,3 

Notranjsko-kraška 2.881 1.896 979 65,8 34,0 

Goriška 5.790 2.958 2.811 51,1 48,6 

Obalno-kraška 3.060 1.981 1.064 64,7 34,8 

Slovenija 74.646 44.426 29.999 59,5 40,2 

Vir: SURS (2016c) 

3.2 Analiza anketne raziskave 

Pri preučevanju izbire razvojnih strategij kmetijskih gospodarstev smo se oprli na 
koncept »stil kmetovanja« (van der Ploeg, 2003 in 2006), ki smo ga operacionalizirali z 
oblikovanjem nabora več spremenljivk (slika 2). Rezultati, pridobljeni na tej podlagi, 
kažejo, da največji delež (74 %) anketiranih kmetij (skupaj združeni odgovori z 
Likertove lestvice 1 'močno se strinjam' in 2 'se strinjam') upošteva principe varstva 
okolja. Nekoliko manj (67 %) jih sledi zniževanju vhodnih stroškov proizvodnje z boljšim 
izkoristkom obstoječih naravnih in človeških virov ter ohranjanju minimalnih stroškov s 
pomočjo sodobnih tehnologij (64 %). Še manjši delež (57 %) nenehno izboljšuje 
potenciale svoje kmetije npr. z izdelavo gnojilnega načrta, namakanjem, selekcijo živine, 
uporabo najnovejših sort rastlin, poljščin itd. Organizacijo dela stalno izboljšuje ter 
usposablja in izobražuje svoj kader 49 % anketiranih kmetij. Z uporabo sodobnih 
tehnologij stalno izpopolnjuje svojo proizvodnjo 46 % anketiranih kmetij, medtem ko je 
v pridelavo kmetijskih pridelkov višje kakovosti usmerjenih 45 % anketiranih kmetij. 
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Slika 2: Strinjanje s posameznimi trditvami o stilu kmetovanja, deleži odgovorov v % 

Dobljeni rezultati nakazujejo, da številne vzorčne kmetije uporabljajo več stilov, 
načinov kmetovanja hkrati. Ker nas je zanimalo, ali se glede navedenih kmetijskih praks 
med kmetijami kažejo kakšni bolj trdni vzorci, smo v nadaljnjem koraku analize s 

postopkom razvrščanja v skupine (metoda povprečnih razdalj znotraj skupin) 
identificirali štiri večje vzorce različno razvojno dinamičnih kmetij (slika 3). 1. skupino 
(označena s črno piko) s 26 % zastopajo »delno statične kmetije«; to so tiste kmetije, ki 
v povprečju (z vrednostjo 3 po Likertovi lestvici) sledijo vsem opazovanim stilom 
kmetovanja. V 2. skupino (označena s sivim kvadratom) se s 41 % uvrščajo »izrazito 
dinamične kmetije«; to so tiste kmetije, ki med vsemi v največji meri upoštevajo vse 
navedene načine kmetovanja. V 3. skupino (označena s temnim trikotnikom) se s 14 % 
uvrščajo »izrazito statične kmetije«, ki so močno odmaknjene od izboljšav v organizaciji 
dela in izobraževanja svojega kadra kakor tudi od proizvodnje (predelave) pridelkov 
višje kakovosti in izboljšav potencialov kmetije ter uporabe sodobnih tehnologij, še v 
največji meri si prizadevajo upoštevati principe varstva okolja in ohranjati stroške 

kmetovanja na minimumu ob uporabi sodobnih tehnologij. Zadnjo 4. skupino (označena 
z zvezdico) s 18 % pa predstavljajo »delno dinamične kmetije«; te si izrazito prizadevajo 
ohranjati stroške kmetovanja na minimumu in slediti principom varstva okolja, zniževati 
stroške kmetovanja z boljšim izkoristkom obstoječih naravnih in človeških virov, vendar 
pa so močno odmaknjene od pridelave kmetijskih pridelkov višje kakovosti. 
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Slika 3: Razvrstitev štirih skupin anketiranih kmetij glede na odgovore o stilu 
kmetovanja v % 

Da bi ugotovili, s katerimi otipljivimi dejavniki so povezane identificirane štiri skupine, 
smo v naslednjem koraku preučevanja izvedli linearno diskriminantno analizo. Pri tem 
smo v nabor neodvisnih spremenljivk vključili tiste spremenljivke, ki so se v predhodni 
bivariatni analizi z navedenimi štirimi skupinami pokazale kot statistično značilne 
(preglednica 5). Ta analiza je pokazala, da se skupine kmetij med seboj najbolj izrazito 
razlikujejo po opori, ki jo kmetom pri delu nudijo drugi sorodniki, deležu dohodka, 
pridobljenem s kmetijsko dejavnostjo, vrsti pridelave (živinoreja) in spremembami na 
kmetiji v času kmetijske poklicne kariere anketiranca (adaptacija gospodarskih poslopij). 
Obenem se skupine kmetij med seboj nekoliko manj, a pomembno razlikujejo tudi v 
vpeljavi dopolnilnih dejavnosti in preusmeritvi iz ene v drugo dejavnost v času poklicne 
kariere anketirancev, po pridobljeni izobrazbi s področja kmetijstva in prejemanjem 
neposrednih plačil. Glede na ocenjene razdalje med skupinami se po navedenih 
značilnostih 2. skupina (izrazito dinamične kmetije), najmočneje razlikuje od 1. skupine 
(delno statične kmetije) in 3. skupine (izrazito statične kmetije). 
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Preglednica 5: Značilnosti, ki razlikujejo štiri skupine anketiranih kmetij (standardizirane 
diskriminante funkcije s pripadajočimi centroidi) 

Značilnosti D1 D2 D3 

V času poklicne kariere anketiranca so se adaptirala 
gospodarska poslopja 

-0,45 -0,19 -0,34 

V času poklicne kariere anketiranca se je posodabljala 
tehnološka proizvodnja 

-0,01 0,64 0,07 

V času poklicne kariere anketiranca se je kmetijska 
dejavnost preusmerjala iz ene v drugo dejavnost 

0,29 0,02 -0,11 

V času poklicne kariere anketiranca se je razširil obseg 
pridelave 

-0,05 0,52 0,07 

V času poklicne kariere anketiranca se je vpeljala 
dopolnilna dejavnost 

0,33 0,42 0,18 

Vrsta pridelave na kmetiji (živinoreja) 0,48 -0,22 0,58 

Delež dohodka gospodinjstva iz kmetijske dejavnosti 0,56 -0,21 0,21 

Kmetija je vključena v ukrepe PRP -0,13 0,55 0,03 

Kmetija prejema neposredna plačila 0,22 -0,28 -0,26 

Drugi sorodniki svetujejo pri kmetovanju -0,60 0,32 -0,09 

Izobrazba s področja kmetijstva -0,24 0,10 0,69 

Kanonična korelacija 0,65 0,47 0,29 

Signifikantnost 0,036 0,533 0,856 

1 -0,96 0,61 -0,07 

2 0,96 0,19 0,08 

3 -0,56 -0,70 0,29 

4 0,12 -0,65 -0,74 

Opomba: Rezultati predvidevanja: 62,5 % enot je pravilno razvrščenih 

Obsežni rezultati testiranja DEXi modela (zaradi pomanjkanja prostora jih žal ni moč 
prikazati) so potrdili, da je z naborom določenih informacij (v našem primeru anketni 
podatki) možno izvesti oceno razvojnih potencialov anketiranih kmetij. Izpeljana analiza 
občutljivosti anketnih podatkov s pomočjo več kriterijev in zalog vrednosti je kot kmetije 
z najvišjo ravnijo primernosti opredelila tiste kmetije, ki so bile tudi z metodo razvrščanja 
v skupine, opredeljene kot 2. skupina kmetij, ki posedujejo ugodno kombinacijo 
pomembnih razvojnih dejavnikov. Nasprotno pa so bile kmetije, ki so izkazovale slabe 
kombinacije razvojnih dejavnikov, opredeljene kot razvojno manj dinamične (1. in 3. 
skupina kmetij). 

3.3 Analiza in rezultati pol-strukturiranih intervjujev 

V tem delu raziskave smo pridobili vpogled v razumevanje razvoja in perspektivnosti 
kmetijske dejavnosti s pogovori z nosilci/kami kmetijske dejavnosti in njihovimi odraslimi 
družinskimi člani/cami. Pogovori so bili strukturirani z dvema obsežnima vsebinskima 
sklopoma, pri čemer se je prvi nanašal na zgodovino kmetije z vidika vsaj dveh odraslih 
generacij sogovornikov/c, drugi pa na njihova razumevanja kmetijskega razvoja. V 
okviru zgodovine kmetij so sogovorniki/ce razpravljali o kapacitetah (velikost, oprema, 
stalež živali) kmetije ob prevzemu starejše in mlajše generacije, številu članov/ic izvornih 
družin obeh generacij, zaključeni šoli in delovnem statusu družinskih članov/ic na kmetiji 

oz. zunaj nje, o motivih za kmetovanje, o pomembnih mejnikih v kmetovanju, ki jih 
gospodarji/ice doživljajo kot odločilne za razvoj lastnih kmetij, o razširjeni dejavnosti 
kmetij ter sorodniški in sosedski pomoči. V okviru razumevanja razvoja pa smo se s 
sogovorniki/cami pogovarjali o delitvi dela med družinskimi člani/cami, o odločanju na 
kmetiji, o virih dohodkov, o sistemih knjiženja, o razumevanju poklica kmetovalca/ke, o 
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bodočih usmeritvah kmetovanja, o prenosu znanja, poslovnih mrežah, tveganjih in 
predlogih za izboljšane pogoje kmetovanja v Sloveniji. Vsi pogovori z nosilci/kami 
kmetijske dejavnosti so bili posneti in prepisani, kar je omogočilo primerjalno analizo po 
omenjenih vsebinskih področij. 

Najsplošnejša ugotovitev na podlagi primerjalne analize vsebine je, da noben 
dejavnik sam po sebi ni odločilen pri odločitvi za določeno smer razvoja, ampak je ta 
rezultat prepletenega, sočasnega in kumulativnega delovanja več dejavnikov in 
dogodkov na posamični kmetiji. Povedano s primerom, še tako »otipljiv dejavnik«, kot je 
izobražen naslednik/ca kmetije, ni zagotovilo kmetovanja v določeni smeri, če ni sočasno 
zagotovljenih številnih drugih pogojev. 

Čeprav so na posamični kmetiji, ki je tržno usmerjena, zamisli o smeri razvoja 
kmetovanja lahko v veliki meri last posameznega družinskega člana/ice, njihova 
uresničitev zadeva vse družinske člane/ice, ne glede na njihovo zaposlitev na kmetiji oz. 
zunaj nje. Druga ugotovitev se torej glasi, da obstoječa delitev dela na posamični kmetiji 
ne izključuje dogovornega odločanja družinskih članov/ic o pomembnejših odločitvah, ki 
se nanašajo na smer razvoja posamične kmetije. 

Slednje se odraža tudi v izvajanju dopolnilnih dejavnosti, prisotnih na skoraj vseh 
kmetijah. Čeprav so lahko posamični družinski člani/ce bolj angažirani v izvajanju 
določene dopolnilne dejavnosti, je običajno vsak član/ica družine vpet vanje ne glede na 
starost in spol oz. zaposlitev na kmetiji in zunaj nje. Tretja ugotovitev se v zvezi s tem 
glasi, da vsak član/ica družine ne glede na starost in spol oz. zaposlitev na kmetiji ali 

zunaj nje pomembno prispeva k proračunu kmetije po svojih zmožnostih bodisi kot 
polno zaposlen član/ica na kmetiji, kot delno zaposlen, kot zaposlen zunaj kmetije, ki 
občasno pomaga, bodisi kot pomočnik/ica lažjih opravil (na primer ostareli člani/ce 
družine ali pa mladoletni otroci). Iz navedenega tudi sledi, da je danes kljub večji 
»svobodni izbiri« pri odločitvi za kmetovanje in manjšemu povprečnemu številu članov/ic 
v kmečkih družinah v primerjavi s starejšimi generacijami (5 v mlajši generaciji 
sogovornic/kov v primerjavi z 8,5 pri starejši generaciji sogovornikov/ic), vzajemna 
sorodniška pomoč še vedno nepogrešljiva, kar priznavajo tudi tržno uspešni intervjuvani 
nosilci/ke kmetij, živeči v različnih tipih družin (npr. brez otrok). 

V primerjavi s starejšo generacijo gospodarjev/ic, ki imajo največ srednješolsko ali 
pa poklicno izobrazbo, je izobrazba mlajše generacije višja; vsaj polovica jih ima 
fakultetno oz. srednješolsko izobrazbo. Ta dejavnik je sicer pomemben, a sam po sebi ni 
odločilen za določeno razvojno izbiro kmetovanja. Poleg zgoraj omenjenih, npr. število 
angažiranih članov/ic družine na kmetiji oz. kombiniranje več virov dohodka na kmetiji in 
zunaj nje, je nujno izobrazbo članov/ic družine na kmetiji vpeti v širši kontekst. Npr. 
večje kapacitete kmetij (velikost kmetije, stalež živine, opremljenost, mehanizacija itd.) 
mlajše generacije v primerjavi s starejšo generacijo gospodarjev/ic niso pogojene le z 
boljšo izobrazbo mlajše generacije, temveč so v veliki meri rezultat »umnega 
gospodarjenja« v pogojih spremenjenih družbenih razmer (npr. denacionalizacije, 
uvajanja ukrepov SKP). To dokazuje razumevanje pomembnih mejnikov razvoja pri 
zdajšnjih nosilcih/kah kmetijske dejavnosti, povezano z možnostjo dokupa ali najema 
kmetijskih zemljišč, gradnjo ali posodabljanjem objektov, pridobitvijo raznovrstnih 
subvencij, uvajanjem dopolnilnih dejavnosti in izbiro permanentnega izobraževanja. 
Vendar vse to ne zadošča, če se posameznik/ca ne odzove hitro in premišljeno na 
spremenjene razmere. Četrta ugotovitev se torej glasi, da je »prožnost« oz. hitro 
odzivanje na spremenjene okoliščine, značilnost izbranih kmetij, ki danes kažejo 
drastično povečanje kapacitet ali pa produktivnosti dela v primerjavi z opazovanim 
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stanjem pred letom 1991 (preglednica 6). 

Preglednica 6: Kapacitete kmetij ob prevzemu starejše generacije in današnje (2013) 
kapacitete po prevzemu mlajše generacije 

Kmetije  Časovni mejniki starejše in 

mlajše generacije 

Velikost posestva, stalež živine, mehanizacija 

Primer 1 Ob prevzemu staršev 

(poroka 1964) 

7 ha (4 ha gozdov); 7 glav živine; nobene 

mehanizacije. 

 Danes (prevzem mladega 

prevzemnika 2006) 

35-40 ha (12 ha lastne); 50-60 glav živine; 

mehanizacija: 5 traktorjev s priključki; silos kombajn; 
strojne usluge preko strojnega krožka. 

Primer 2 Ob prevzemu staršev (poroka 
1981) 

7 ha; 7 glav živine; mehanizacija: 2 traktorja s 
priključki, kombajn; s.p. storitve s kmetijsko 

mehanizacijo. 

 Danes (prevzem MP 

predvidoma 2013) 

320 ha (110 ha lastne); 800 glav živine; s.p. storitve s 

kmetijsko mehanizacijo; 6 redno zaposlenih delavcev 
na kmetiji; mehanizacija: 9 traktorjev z vsemi 
priključki, 4 žitni kombajni, 2 silažna kombajna. 

Primer 3 
 

Ob prevzemu staršev (poroka 
1964) 

9 ha; par vlečnih konjev, 40 glav živine; mehanizacija: 
konjska kosilnica. 

 Danes (prevzem ob upokojitvi 
staršev 2003) 

27 ha; 103 glav živine; mehanizacija: 5 traktorjev s 
priključki za spravilo sena in predelavo zrnja, kombajn. 

Primer 4 
 

Ob prevzemu staršev 
(1974) 

Podedovana parcela 0,3 ha; nobene živine in 
mehanizacije. 

 Danes (prevzem mladega 
prevzemnika 2005) 

70 ha (22 ha lastne); 30 plemenskih svinj in 150 
pitancev; dopolnilna dejavnost: storitve s kmetijsko 

mehanizacijo: 3 traktorji s priključki, kombajn. 

Primer 5 Ob prevzemu staršev (1964) 11 ha; 8–10 glav živine; nobene mehanizacije. 

 Danes (prevzem 2003) 10 ha (lastna) in 1,5 ha vinogradov; 10 glav živine, do 
10 prašičev; klavnica, predelovalni obrat; 

mehanizacija: 2 traktorja s priključki; turistične 
kapacitete: nastanitev 19 oseb, 60 sedežev, fitnes, 
ogrevan bazen z vodno in zračno masažo, savna, 

soba-učilnica (kongresni turizem); 1 konj za ježo; dve 
delavki pogodbeno. 

Primer 6 
 

Ob prevzemu staršev 
(poroka 1952) 

10 ha; 36 glav živine; par konjev; nobene 
mehanizacije.  

 Danes (prevzem po smrti 
očeta 2007) 

12 ha; med 50 in 70 prašičev (5 plemenskih svinj); 
klavnica, predelovalni obrat; objekt za turizem (60 

sedežev in 4 sobe); mehanizacija: 3 traktorji s 
priključki. 

Primer 7 - Od nekdaj živinoreja (5 generacij). 

 Danes (-) 56 ha (50 lastne; 26 ha gozda); 40 glav živine; 

dopolnilni dejavnosti: predelava mleka in obdelava 
lesa. 

Primer 8 Ob prevzemu staršev (poroka 
1961) 

24 ha (5 ha obdelovalnih, ostalo gozd), 6 do 8 glav 
živine, nobene mehanizacije. 

 Danes (prevzem 2001, 
lastništvo 2013) 

140 ha (35 lastnih ha); 80 glav živine, 16 konjev in 21 
prašičev; dopolnilne dejavnosti: storitve s kmetijsko in 
gozdarsko mehanizacijo; predelava mesa v 

suhomesnate proizvode, pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov, turizem na kmetiji brez hrane; 1 

redno zaposlen delavec na kmetiji; mehanizacija: 6 
traktorjev s priključki, kombajn za koruzo, stroji za 

delo v gozdu (vitli, rezalno-cepilni stroj ipd.), tovornjak 
za dostavo kupcem. 

Primer 9 Ob prevzemu staršev (poroka 

1963) 

4 ha kmetijskih zemljišč; nekaj glav živine, prašičev; 

mlin in sušilnica hmelja. 

 Danes (začela kmetovati z 

možem 1986, prevzem 
gospodarice leta 2000) 

2,5 ha za pridelavo zelenjave in sadja; malo živine 

(ovce, svinje, kokoši – pretežno za lastno porabo); 
objekti: rastlinjak, namakalni sistem (lastno zajetje); 
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Kmetije  Časovni mejniki starejše in 
mlajše generacije 

Velikost posestva, stalež živine, mehanizacija 

dopolnilna dejavnost: predelava pridelkov; 
mehanizacija: osnovna za zelenjadarstvo. 

Primer 10 - - 

 Danes (dejansko ni bilo 

prevzema, dobil je le manjši 
travnik) 

91 ha (1 ha lastne); živina: 150 ovc, nekaj prašičev, 

kokoši v prosti reji; enostavni in hitro prestavljivi 
objekt; mehanizacija: 2 stara traktorja; prodajalna s 

prostorom za prenočitev raznih skupin, vufarjev. 

Primer 11 Ob prevzemu staršev (l956) 7ha; 2-3 glave živine, 2 konja ter spremenljivo število 

bikov; mehanizacija: konjska vprega. 

 Danes (prevzem 1985) 20,5 ha (10,5 ha lastne); živina: 15 glav živine; 

mehanizacija: 3 traktorji s priključki, samohodna 
platforma; objekt za predelavo proizvodov (dopolnilna 
dejavnost). 

Primer 12 Ob prevzemu staršev 
(1954) 

12 ha, par konj; mehanizacija: konjska vprega s 
pripadajočimi priključki. 

 Danes (prevzem 1995) 37 ha (25 ha lastne); predelovalni obrat za sadje, 
trgovinica 

Primer 13 Ob prevzemu staršev (polovica 
1967) 

20 ha zemlje; 15 glav živine, dva konja; mehanizacija 
za obdelavo s konji. 

 Danes (prevzem 2004) 22 ha zemlje (3,5 ha najete); dopolnilne dejavnosti: 
predelava sadja in poljščin ter žganjekuha; 

mehanizacija: trije traktorji s priključki, kombajn; 
trgovina na domu, shramba za sadje in poljščine. 

 

Spremenjene družbene okoliščine in razmere na področju kmetovanja prav tako niso 
same po sebi umevno jamstvo za izbiro razvojne strategije na posamični kmetiji. Vsi 
sogovorniki/ce gojijo lastne vizije (trajnostnega) razvoja, ki so jim skupni imperativi po 
zagotovljenem nasledniku/ci, razbremenjevanju dela s pomočjo posodobljene 
mehanizacije, delovanju na naravi in okolju prijazen način ter vpeljavi ukrepov 
trajnostnega kmetovanja. Vizije so nujne, a ponovno same po sebi ne zadoščajo za 
izvajanje določenih smeri kmetovanja. Rezultati te raziskave kažejo, da mlajša 
generacija sogovornic/kov svoje vizije razvoja kmetovanja vpenja v predstave bodočih 
usmeritev, zavedajoča se tveganj, ki so odraz naravnih, družbenih in individualnih 
dejavnikov. Slednja ugotovitev je, da so tržno usmerjeni »kmetovalci/ke razvojniki/ce« 
pomemben sogovornik/ca oblikovalcev/k kmetijske politike, saj njihovi predlogi za 
izboljšanje pogojev za kmetovanje v državi praviloma odražajo preizkušene in 

premišljene prakse delovanja. 

3.4 Analiza fokusne skupine 

V pogovoru s sogovorniki v fokusni skupini se je izoblikovalo več ugotovitev, zamisli 
in pobud, med katerimi omenjamo najbolj poenotene. Prva med njimi pravi, da so poleg 
osnovnega pozitivnega odnosa do dela na kmetiji za razvoj zelo pomembna tudi znanja, 
ki jih nudi formalno izobraževanje (nove ideje, socialne mreže). Sogovorniki so v zvezi s 
tem menili, da je dostopnost do formalne kmetijske izobrazbe velika, da pa 
izobraževalne institucije in kmetijsko svetovalna služba (KSS) ne nudijo v zadostni meri 
tistih znanj, ki bi jih kmetje potrebovali za krepitev svoje podjetniške naravnanosti in 
uspešno trženje proizvodov. Obstoječim formalnim izobraževalnim programom, še zlasti 

univerzitetnim programom, manjka nadgradnja s tovrstnimi praktičnimi znanji in 
veščinami. Za razvoj določenega tipa kmetij, npr. samooskrbnih, naj bi po večinskem 
mnenju fokusne skupine zadoščala tudi nekmetijska izobrazba.  

Druga ugotovitev se nanaša na povezavo obstoja kmetije z zagotovljenim 
naslednikom/co. V zvezi s tem so sogovorniki menili, da so danes za naslednika razvojno 
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usmerjene kmetije primerni tako moški kot ženski potomci in da »tradicionalna« 
razmišljanja o prvenstvu moškega potomca kot naslednika lahko omejujejo možnost 
nadaljevanja in razvoja potencialno uspešnih kmetij. Obenem se je v razpravi 
izoblikovalo tudi mnenje o primernosti vzpostavljanja različnih oblik partnerstev pri 
upravljanju in lastništvu kmetij, s čemer bi se lahko spodbudile spremembe v mentaliteti 
vaškega okolja, ki je praviloma nenaklonjeno »ne tradicionalnim« oblikam poslovnega 
sodelovanja (npr. deljenje lastništva in upravljanja med več nosilci kmetijske 
dejavnosti).  

Tretje mnenje se je oblikovalo okoli problematike kmetijskih zemljišč. Sogovorniki so 
izrazili mnenje, da je pomanjkanje tovrstnih zemljišč lahko pomembna ovira udejanjanja 

razvojnih potencialov kmetij. Vendar lahko tudi kmetije z manjšimi površinami ob 
primerni proizvodnji in tržni usmeritvi, če se za to odločijo, preusmerijo ter ob primerni 
pomoči KSS in drugih institucij uspešno delujejo. Vendar te možnosti ne zmanjšujejo 
kritične podobe neurejenosti upravljanja s kmetijskimi površini v državi. Te izvirajo iz 
neuspelih komasacij v preteklosti in kronično neurejenega prometa s kmetijskimi 
zemljišči. Za premike na slednjem področju bi bile po mnenju sogovornikov potrebne 
spremembe v Zakonu o kmetijskih zemljiščih in na področju davčne politike. Kmetijska 
politika bi se po njihovem mnenju morala tudi bolj posvetiti problemu zaraščanja 
kmetijskih zemljišč, menijo pa tudi, da v Sloveniji ni na voljo niti ustreznih analiz te 
problematike niti področne politike. 

Razprava v okviru fokusne skupine je tudi pokazala, da so ovire vključenosti kmetov 

in kmetic v Program razvoja podeželja (MKGP, 2011), katerega osrednji namen je 
spodbujanje razvoja čim širšega kroga kmetijskih gospodarstev, v nesorazmerno večjih 
vložkih (stroški priprave prijave) kot pa dobitkih, koristih, prav tako pa tudi v slabi 
informiranosti kmetov/ic o možnostih, ki jih program ponuja. Oblikovalci kmetijske 
politike bi torej v tej smeri morali storiti več. Problem je tudi starostna struktura nosilcev 
kmetijskih gospodarstev in še vedno uveljavljena praksa koncentracije odločanja o 
tovrstnih zadevah pri starejši generaciji, kar je tudi nadaljnji izziv za razmislek 
oblikovalcem kmetijske politike v Sloveniji. Po mnenju sogovornikov je v tem primeru 
problem tudi Zakon o kmetijstvu, ki zaradi odsotnosti definicije kmetije ne postavlja 
jasne ločnice med dejanskimi in fiktivnimi upravičenci sredstev kmetijske politike. 

Problem slovenskih kmetov kot tudi drugih poklicnih skupin v Sloveniji je, kot je bilo 
večkrat poudarjeno (npr. Program razvoja podeželja 2007–2013), njihova nizka 
podjetniška naravnanost. Kot je pokazala anketa, anketirani kmetje/ice ovire za to vidijo 
zlasti v pomanjkanju zagonskih sredstev in administrativnih ovirah. Nadalje je razprava v 
fokusni skupini poudarila pomanjkanje dobrih zgledov (npr. kmetije z dopolnilnimi 
dejavnostmi), ki bi kmete/ice opogumili v večja tveganja in problematizirali 
neutemeljeno mišljenje, da je investicijska sredstva težko pridobiti zaradi visokih davkov 
in administrativnih ovir. Zato je v prihodnje treba bolj podrobno preučiti dejavnike 
(de)motivacije kmetov/ic za podjetniško delovanje, še posebej v povezavi s 
prejemanjem kmetijskih subvencij. 

4 Sklepne ugotovitve 

Raziskava je pokazala, da se po izbiri razvojnih strategij analizirane kmetije, ki zaradi 
ne reprezentativnega vzorca sicer ne kažejo svojih pravih deležev, nedvomno pa svojo 
pojavnost, uvrščajo v različno dinamične oz. prožne skupine, pri čemer so z najbolj 
dinamično skupino povezani najbolj ugodni oprijemljivi dejavniki (pomoč sorodniške 
mreže, zagotovljen naslednik, motiv izbire kmetijskega poklica, stanje kmetije ob 
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prenosu, izobrazba, pripravljenostjo za »alternativne načine kmetovanja« in dopolnilne 
dejavnosti, tehnološka posodobljenost). Rezultati tudi kažejo, da so dosedanji ukrepi 
kmetijske politike in razvoja podeželja v obdobju 2004–2006 in 2007–2013 v največji 
meri uspeli nagovoriti prav najbolj dinamično skupino kmetij. 

Kot pomembna ovira udejanjanja razvojnih potencialov kmetij se kaže pomanjkanje 
kmetijskih zemljišč. Prav tako tudi odsotnost ustrezne definicije kmetije, ker ni 
postavljene pravne ločnice med dejanskimi in fiktivnimi upravičenci sredstev kmetijske 
politike. Ovira udejanjanja razvojnih potencialov kmetij je tudi pomanjkanje informacij o 
dobrih zgledih, ki lahko ovržejo razmišljanja, da je investicijska sredstva težko pridobiti 
zaradi visokih davkov in administrativnih ovir. 

Rezultati raziskave nakazujejo, da bi »kmetje/ice-razvojniki/ice« lahko bili 
pomemben sogovornik oblikovalcev kmetijske politike, ker njihovi predlogi za izboljšanje 
pogojev za kmetovanje v državi običajno odražajo preizkušene in premišljene prakse 
delovanja, ki ne prinašajo zgolj kritike temveč tudi dragocene premisleke o rešitvah. 
Zato bi veljalo: 

- kmete/ice-razvojnike/ice vključiti kot enakopravne sogovornike v delovne skupine 
za oblikovanje strategij kmetovanja in programov razvoja podeželja na nacionalni 
ravni; 

- organizirati redna srečanja tovrstnih skupin in ne le po potrebi (ad hoc), da 
sogovorniki stalno prevprašujejo rešitve težav, sproti identificiranih na terenu ter 

- tovrstne delovne skupine organizirati tako na regionalni kot tudi lokalni ravni 
(upoštevanje načela od spodaj navzgor). 
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ORODJA ZA UPRAVLJANJE Z DOHODKOVNIMI 
TVEGANJI V KMETIJSTVU 

Gašper PETELINa, Jaka ŽGAJNARb 

IZVLEČEK 

Upravljanje z dohodkovnimi tveganji je že od nekdaj pomembno področje raziskav, 
v zadnjem obdobju pa postaja ponovno aktualno. Njihovo obvladovanje omogoča 
kmetijskim gospodarstvom stabilno poslovanje in doseganje ustrezne ravni dohodka. 
Med glavnimi razlogi za izrazitejša dohodkovna tveganja so na eni strani povečana 
proizvodna tveganja, po drugi strani pa ob vse bolj liberaliziranih in globaliziranih 
kmetijskih trgih naraščajo tudi tržno–cenovna tveganja. Slednje je še posebej izrazit 
pojav v Evropski uniji, kjer je v preteklosti sorazmerno protekcionistično naravnana 
kmetijska politika zagotavljala visoke in stabilne cene ter s tem posredno reševala 
dohodkovni problem kmetijskih gospodarstev. S postopno liberalizacijo Skupne 
kmetijske politike pa je takšna zaščita vse manjša, kar ob povečanih tveganjih 
predstavlja pomemben izziv. V okviru prispevka smo pripravili pregled raziskav, ki se 
tako ali drugače ukvarjajo z dohodkovnimi tveganji v kmetijstvu. Poleg tega smo 
podrobneje analizirali koncept reševanja dohodkovnih tveganj v Kanadi in ga primerjali 
z ostalimi študijami. V prispevku smo izpostavili nekatere pomanjkljivosti in izzive 
tovrstnih orodij. Pri tem smo se v večji meri osredotočili na pomen ustrezne serije 
podatkov za njihovo delovanje. Na podlagi študije smo analizirali, kako bi bilo mogoče s 
programsko opremo za vodenje kmetijskih gospodarstev PANTHEON Farming zagotoviti 
ustrezno podatkovno zbirko za analizo dohodkovnih tveganj na konkretnem kmetijskem 
gospodarstvu, ter kje so ključni izzivi pri pripravi takšne podatkovne zbirke in kakšne so 
možnosti za nadaljnjo uporabo. 

Ključne besede: dohodkovna tveganja, upravljanje s tveganji, orodje za stabilizacijo dohodka, 
PANTHEON Farming 

TOOLS FOR INCOME RISK MANAGEMENT IN 
AGRICULTURE 

ABSTRACT 

Income risk management has always been an important area of research which is 
again becoming more topical in recent years. Risk management enables stable 
business and adequate level of income. Among the main reasons for the pronounced 
income risks are increased production risks on one hand and on the other hand 
growing market–price risks due to liberalized and globalized agricultural markets. The 
latter is a particularly pronounced phenomenon in the European Union, which has a 
history of relatively protectionist-oriented agricultural policy that ensures high and 
stable prices and is thus indirectly solving the problem of income on agricultural 
holdings. With the gradual liberalization of Common Agricultural Policy such protection 
was reduced which represents an important challenge because of increasing risks. In 
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the context of the contribution we are preparing a review of researches that deal with 
income risk in agriculture in one way or another. In addition, we analyze the concept of 
income risk management in Canada and compare it with other studies. In this article 
we highlight some of the shortcomings and challenges of such tools. In doing so, 
greater focus is on the importance of adequate data series for their operation. Based 
on our study, we analyze how it would be possible to use PANTHEON Farming software 
to prepare database for the analysis of income risk on individual farm, what are the 
key challenges of preparation of such database and possibilities for further use. 

Key words: income risks, income risk management, income stabilization tool, PANTHEON Farming 

1 Uvod 
Kmetijstvo se že od nekdaj srečuje s tveganji, ki pa so se v zadnjem obdobju 

dodatno povečala. Po mnenju raziskovalcev je ključen razlog v klimatskih spremembah 
in z njimi povezanih naravnih nesrečah ter liberalizaciji kmetijskih trgov (El Benni in 
Finger, 2014). Tveganja, ki jih vnašajo ti in ostali viri, se na delovanju kmetijskega 
gospodarstva (KMG) odražajo preko variabilnosti dohodka in s tem pomembno vplivajo 
na stabilnost njihovega poslovanja. 

Po ugotovitvah Cordiera (2015) so v preteklem obdobju ukrepi Skupne kmetijske 
politike (SKP) pomembno ščitili KMG pred nekaterimi tveganji in na ta način prispevali k 
stabilnejšemu dohodku. S protekcionistično držo so po navedbah El Benni in Fingerja 
(2014) zagotavljali stabilne dohodke zlasti nekaterih tipov KMG. Slednje naj bi še 

posebej veljalo za KMG, usmerjena v prirejo mleka. Pritiski s strani Svetovne trgovinske 
organizacije (WTO) kot tudi mednarodnih trgovinskih pogajanj GATT pa so postopno 
pripeljali do sprememb. Kot navajata Erjavec in Erjavec (2009), se je že v urugvajskem 
krogu pogajanj oblikovala skupina držav, ki je želela liberalnejšo kmetijsko politiko tako 
v Evropski uniji (EU) kot tudi v ZDA. Eden izmed razlogov je bil, da je večina držav 
zagovornic liberalizacije že bila vpeta v globalno trgovino, poleg tega pa so države 
članice EU želele zmanjšati delež vplačil v skupno blagajno. Liberalizacija SKP se je tako 
začela v letu 2003 s postopno preusmeritvijo v proizvodno nevezana plačila (Fistravec in 
sod., 2010). Z ''zdravstvenim pregledom'' SKP v letu 2007 so se takšne spremembe 
nadaljevale (Fistravec in sod., 2010), saj sta bila med drugim dogovorjena zvišanje 
mlečnih kvot in ukinitev intervencij pri žitu. V novem programskem obdobju 2014–2020 
je bilo v drugi steber SKP vključeno tudi upravljanje s tveganji, povečal se je delež 
nevezanih plačil, poleg tega so bile leta 2015 ukinjene tudi mlečne kvote. Predvsem 
slednje naj bi imelo po navedbah Loughreyja in sod. (2014) ter Wasa in Malak-
Rawlikowske (2008) neposreden vpliv na večjo izpostavljenost cene mleka volatilnosti na 
svetovnih trgih. 

V nadaljevanju prispevka v prvem delu predstavljamo pregled tveganj in orodij za 
njihovo upravljanje. Osredotočamo se predvsem na orodja za upravljanje z 
dohodkovnimi tveganji, kjer izpostavljamo primer Kanade kot države z najbolj razvitim 
orodjem za upravljanje z dohodkovnimi tveganji. Istočasno pripravljamo tudi pregled 
izbranih študij, ki opisujejo prednosti in slabosti uvedbe takšnega orodja v EU. Hkrati 
izpostavljamo nekatere ključne izzive, ki jih izpostavljajo različni avtorji pri morebitni 
vpeljavi tovrstnih orodij. Na podlagi danih izzivov izpostavljamo možnost uporabe 
alternativne podatkovne zbirke za merjenje in analiziranje tveganj na ravni KMG. Eden 
izmed možnih virov podatkov bi namreč lahko bili računovodski podatki posameznega 
KMG. Čeprav je primernost te podatkovne zbirke že znana, je zaradi svoje kompleksnosti 
relativno malo uporabljena. V naši raziskavi pa želimo izpostaviti možno uporabnost 
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programa PANTHEON Farming za oblikovanje podatkovne zbirke za merjenje 
dohodkovnih tveganj na posameznem KMG. Ker pa je takšna rešitev še v fazi zasnove, v 
tem prispevku predstavljamo konceptualni pristop in nakazujemo možnosti uporabe, 
njeno dejansko uporabnost pa bo potrebno ugotoviti v nadaljnjih študijah. 

2 Pregled tveganj 

2.1 Skupine tveganj na kmetijskih gospodarstvih 

Tveganja v kmetijstvu so posledica različnih dejavnikov, na podlagi katerih jih lahko 
razvrščamo v skupine. Ker posamezni avtorji dejavnike tveganj opredeljujejo različno, se 
nekoliko razlikuje tudi delitev tveganj (Lehrner, 2002; Girdžiute, 2012). Kljub temu pa so 
vsi enotni glede ključnih skupin. Kot namreč ugotavljajo El Benni in sod. (2015), je 
glavni poudarek na cenovnih in proizvodnih tveganjih. Cenovna tveganja po navedbah 
Antóna in sod. (2011) predstavljajo najpomembnejšo skupino tveganj, kar velja 
predvsem za živinorejsko usmerjena KMG, in jih najpogosteje izražamo z volatilnostjo 
cen. Volatilnost se, po navedbah Tangermanna (2011), lahko pojavi tako na strani 
kmetijskih proizvodov kot tudi surovin (gnojila, krma, gorivo itd.). Pri slednjih imajo 
izrazitejši pomen energetsko intenzivne surovine. Poleg tega volatilnost cen dodatno 
povečuje vse večja proizvodnja biogoriv (Tangermann, 2011). Po navedbah Žgajnarja 
(2013) je večja volatilnost lahko tudi posledica nihanja v ponudbi in povpraševanju, 
nižanja intervencijskih cen in tudi sprememb na mednarodnih trgih, kar posledično 

vpliva na cene na lokalnih trgih. 

Proizvodna tveganja so večinoma posledica naravnih dogodkov, ki jim je kmetijska 
proizvodnja zelo izpostavljena, saj imajo vreme in klimatske spremembe velik vpliv na 
pridelavo poljščin (Tangermann, 2011). Zato so tudi po navedbah Antóna in sod. (2011) 
proizvodna tveganja, ki so vezana na vremenske pogoje, najpomembnejša skupina za 
poljedelsko usmerjena KMG. Nasprotno je živinorejska proizvodnja pred slednjimi bolj 
zaščitena in tako le-ta v večjem delu vplivajo le na pridelavo krme (Chapman in sod., 
2007). Pri živinorejskih aktivnostih je tako večji pomen na strani bolezenskih izbruhov. Ti 
imajo v primeru večjih razsežnosti, zlasti če gre za pandemije in epidemije, tudi 
pomemben gospodarski vpliv (Aimin, 2010). Med proizvodnimi tveganji tako na strani 
poljedelstva in živinoreje pa velja izpostaviti tudi škodljivce, ki bodisi znižajo kvaliteto 

pridelave oziroma prireje na eni strani, po drugi strani pa pomembno vplivajo tudi na 
obseg pridelave. 

Poleg navedenih skupin avtorji tveganja nadalje delijo še na institucionalna in 
osebna. Prva skupina je povezana s spremembami politik, ki po navedbah Berga in 
Kramerja (2008), vplivajo na dohodek KMG. Pri tem so pomembna tveganja, povezana z 
varnostjo hrane in okoljskimi omejitvami (Agrosynergie, 2011). Janowicz-Lomott in 
Łyskawa (2014) v okviru institucionalnih tveganj velik pomen pripisujeta tudi 
trgovinskim sporazumom, ki pomembno vplivajo na kmetijstvo. Druga skupina vključuje 
osebna tveganja na ravni KMG. Kahan (2008) to skupino tveganj imenuje tudi človeška 
tveganja. V glavnem so povezana s človeškimi viri na KMG. Janowicz-Lomott in Łyskawa 
(2014) v to skupino uvrščata bolezenske težave ali celo smrt med delavci na KMG. Aimin 
(2010) to skupino tveganj imenuje tudi družinska tveganja, saj je delovna sila na KMG v 
glavnem sestavljena iz družinskih članov KMG. 

Nekateri avtorji sicer kot samostojno skupino izpostavljajo tudi finančna tveganja. V 
glavnem jih povezujejo z dostopnostjo KMG do finančnih virov (Chapman in sod., 2007). 
Huirne (2002) finančna tveganja opredeljuje nekoliko natančneje kot tveganja, 
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povezana s financiranjem KMG, kamor so uvrščeni predvsem krediti in njihovo 
odplačevanje. Ne glede na to, da so po navedbah Vrolijka in Poppa (2008) finančna 
tveganja pomemben dejavnik tveganj na KMG, se večina raziskav v glavnem osredotoča 
na prvi dve skupini, in sicer na cenovna in proizvodna tveganja. 

2.2 Različen obseg tveganj in njihovo upravljanje 

Pri tveganjih je pomembno, kakšen obseg posamezna tveganja dosegajo in seveda 
tudi s kakšno verjetnostjo se zgodijo. Večina avtorjev jih deli v tri skupine: normalna, 
tržna in katastrofična. Glede na različen obseg tveganj se razlikujejo tudi orodja za 
njihovo optimalno upravljanje. Pri tem izhajamo iz študije OECD (2009), kjer so orodja 
razdelili glede na to, kakšne posledice imajo ukrepi za nastala oziroma pričakovana 

tveganja ter na deležnika, ki tovrstne ukrepe uporablja. V preglednici 1 prikazujemo 
podrobno razdelitev. 

Preglednica 1: Delitev orodij za upravljanje s tveganji 

 Raven upravljanja 

KMG Trg Država 

Zmanjšanje 
tveganj 

Izbira optimalne 
tehnologije 

Izobraževanje o tveganjih Makroekonomski 
ukrepi 

Blažitev 
tveganj 

Diverzifikacija 
proizvodnje 

Zavarovanje 
Terminske pogodbe 
Zaposlitev izven kmetijstva 
Vertikalna integracija 

Ugoden davčni sistem 
Proticiklični programi 
Subvencioniranje 
zavarovalnih premij 

Soočanje 
s tveganji 

Pomoč 
skupnosti 

Krediti 
Dohodek izven 
kmetijske dejavnosti 

Pomoč ob nesrečah 
Socialna pomoč 

Vir: OECD (2009) 

Ob tem je za normalna tveganja značilno, da se pojavljajo zelo pogosto in 
povzročajo manjše škode. Z njimi lahko KMG najbolj učinkovito upravljajo v okviru 
lastnih poslovnih strategij (OECD, 2011). Tangermann (2011) temu pritrjuje in dodaja, 
da je takšna praksa zaželena, če ne celo nujna. Pri upravljanju z normalnimi tveganji je 
med najbolj učinkovitimi ukrepi diverzifikacija. Gre za kombiniranje aktivnosti, ki se 
medsebojno ne prekrivajo in imajo nizko ali celo negativno korelacijo (Tangermann, 
2011). Ker pa se v zadnjem obdobju KMG zlasti z vidika doseganja pozitivnih učinkov 
ekonomije obsega vse bolj specializirajo, pa takšen ukrep izgublja učinek orodja za 
upravljanje s tveganji (Cordier, 2015). Diverzifikacija namreč pogosto ne omogoča 
optimalne izrabe resursov in posledično ne dosega optimalnega dohodka. 

Katastrofična tveganja so nasprotje normalnih. Gre za tveganja z nizko frekvenco 
pojavnosti ter visoko stopnjo škode (OECD, 2011). Pojavu katastrofičnih tveganj sledijo 
obsežne izgube, navadno na večji skupini KMG. Upravljanje takšnih tveganj zaradi 
obsega navadno presega sposobnosti KMG za pokrivanje izpadov, zato se v njihovo 
upravljanje vključi država. Najpogosteje, v kolikor ni oblikovanega ukrepa, kar v obliki ad 
hoc pomoči. Po navedbah Bielza Diaz-Caneje in sod. (2008) je takšna oblika pomoči še 
vedno dokaj pogosta. 

V tretjo skupino t. i. tržnih tveganj Loughrey in sod. (2014) uvrščajo tista tveganja, s 
katerimi KMG sama prav tako niso sposobna upravljati, vendar je možno njihovo 
upravljanje razporediti med druge deležnike, ki niso neposredno vključeni v proizvodnjo. 
Med najbolj uveljavljenimi ukrepi so zavarovalne sheme in terminske pogodbe, s tem da 
se slednje v EU niso nikoli resno razširile. Poleg tega, da terminske pogodbe omogočajo 
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razpršitev tveganj, so tudi pomemben vir informacij o cenah posameznih dobrin. Ob 
predpostavki, da je trg s terminskimi pogodbami dovolj velik, se dosežene cene 
uporabljajo tudi kot referenčne za uporabo drugih orodij za upravljanje s tveganji 
(Cordier, 2015). Značilnost takšnega sistema je, da je uporaben za velike države in večja 
KMG. Manjše države namreč ne morejo ustvariti dovolj velikega trga, manjša KMG pa 
nimajo dovolj ponudbe, da bi lahko sodelovala (Meuwissen in sod., 2011). 

Zavarovalne sheme so razširjeno orodje, ki ga uporablja večina razvitih držav. Bielza 
Diaz-Caneja in sod. (2008) predstavljajo različne vrste zavarovalnih shem, od katerih so 
v EU razširjena predvsem proizvodna zavarovanja. Z njimi je možno upravljati 
proizvodna tveganja in sicer z zavarovanji posamičnih ali več dogodkov hkrati (suša, 

toča, …). Nekatere države omogočajo tudi zavarovanje prihodka ali padca cen. V prvem 
primeru se sredstva izplačujejo ob izpadu prihodka ne glede na škodni dogodek (Bielza 
Diaz-Caneja in sod., 2008), pri drugem gre za zavarovanje pridelka v primeru padca 
cene. Nadalje prihodkovna zavarovanja ti dve skupini zavarovanj združujejo v enotno 
zavarovanje. Zanimiva rešitev so tudi indeksna zavarovanja. Ena glavnih prednosti 
tovrstnih zavarovanj je v tem, da temeljijo na neodvisnih indeksih, zato KMG nimajo 
vpliva na rezultat in posledično višino izplačil (Bielza Diaz-Caneja in sod., 2008). V ZDA 
in Kanadi pa so v uporabi tudi dohodkovna zavarovanja. Žgajnar (2013) osnovno idejo 
dohodkovnih zavarovanj vidi v dejstvu, da si KMG na ta način zagotovijo delno 
kompenzacijo izpadlega dohodka. Pomembna prednost tovrstnih zavarovanj pa je tudi 
dejstvo, da ne potrebujejo instrumentov za definiranje referenčnih cen (Žgajnar, 2013). 

Problem zavarovalnih shem kot orodja za upravljanje s tveganji nastopi v primeru 
pojava katastrofičnih tveganj, zlasti če gre za izrazito sistemska tveganja. V takšnih 
primerih škoda prizadene večje število gospodarstev. Ker škode presegajo sposobnosti 
zavarovalnega sistema, v takšnih primerih na pomoč priskoči država (Bielza Diaz-Caneja 
in sod., 2008). Podobna težava je tudi v primeru sistemskih tveganj. Za to skupino 
tveganj je značilno, da sicer niso katastrofična, vendar prizadenejo več KMG hkrati (npr. 
cenovna tveganja). Ker zavarovalnice takšnih tveganj ne pokrivajo, saj predstavljajo 
preveliko tveganje, država tovrstna zavarovanja podpira s subvencioniranjem premij (El 
Benni in sod., 2015) ali pokritjem dela škode s sredstvi iz vzajemnih skladov (Bielza 
Diaz-Caneja in sod., 2008). Posledično so stroški zavarovalnih shem relativno visoki. 
Tako je razmerje med izplačanimi odškodninami in vplačanimi premijami v EU v 
povprečju med 60 % in 75 %, pri čemer je pokritost z zavarovanjem poljščin v EU v 

povprečju le okoli 23 %. Za subvencioniranje zavarovalnih shem je bilo po ocenah za 
leto 2009 znotraj EU porabljenih skoraj 500 milijonov EUR (Bielza Diaz-Caneja in sod., 
2008) kar so razlogi za nedonosnost zavarovalnih shem v EU (Petrović in sod., 2013). 

3 Upravljanje z dohodkovnimi tveganji 

3.1 Prednosti upravljanja s tveganji na ravni dohodka 

Najvišjo stopnjo kritja nedvomno zagotavlja upravljanje z dohodkovnimi tveganji. 
Dohodek namreč, po navedbah Modestusa (2014) ter tudi Fingerja in El Bennijeve 
(2014), celovito prikazuje ekonomsko blaginjo na ravni KMG. Za razliko od posamičnih 
skupin tveganj (cenovna, proizvodna ...) ter prihodkovnih tveganj so v upravljanje 
vključena tudi nihanja na strani stroškov. Po navedbah Žgajnarja (2013) tako 
upravljanje z dohodkovnimi tveganji krije vse izgube na KMG, ne glede na vir tveganja. 
Posledično upravljanje z dohodkom, po navedbah Janowicz-Lomotte in Łyskawe (2014), 
omogoča njegovo stabilizacijo ter izboljša finančno in organizacijsko stabilnost KMG. 
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Orodja za upravljanje z dohodkovnimi tveganji imajo v primerjavi z drugimi rešitvami 
kar nekaj prednosti. Glede na to, da se vsa tveganja odražajo v dohodku KMG (Žgajnar, 
2013), lahko na ta način upravljamo hkrati z vsemi skupinami tveganj na KMG. Poleg 
tega dohodkovna tveganja upoštevajo tudi korelacijo posameznih skupin tveganj (npr. 
korelacija med ceno in količino pridelka), ki lahko znatno vpliva na tveganja v pozitivno 
(naravno kritje) ali negativno smer (Pigeon in sod., 2012). Upravljanje tudi ne vpliva 
neposredno na ceno in pridelek ter tako ne izkrivlja trgovanja (Bielza Diaz-Caneja in 
sod., 2008). 

Upravljanje z dohodkovnimi tveganji temelji na izračunu dohodka (oziroma 
njegovega približka) za posamezno KMG. Dohodek za tekoče leto se nato primerja z 

dohodki KMG iz preteklih let. Po navedbah Kimure in Antóna (2011) se za primerjavo 
uporablja olimpijsko 5-letno povprečje. Gre za 3-letno povprečje dohodka zadnjih 5 let, 
pri čemer se najvišji in najnižji dohodek izključita iz izračuna (Pigeon in sod., 2012). Po 
navedbah Žgajnarja (2013) je takšen način izračuna marž učinkovit predvsem z vidika 
zmanjševanja vpliva politik na strukturne spremembe. Kot alternativo WTO dopušča tudi 
možnost uporabe drsečega 3-letnega povprečja (Cordier, 2015). Ko dohodek tekočega 
leta pade pod določeno mejo, naj bi se sprožilo izplačilo iz pripadajočega programa. 
Načeloma za tovrstne programe velja, da pokrivajo različne ravni tveganj, med katerimi 
se spreminjajo deleži izplačil posameznih deležnikov. 

3.2 Izzivi na strani upravljanja z dohodkovnimi tveganji 

Pomemben izziv na strani dohodkovnih tveganj predstavljajo podatki in podatkovne 

serije. KMG dovolj natančne podatkovne zbirke ne oblikujejo, saj v večini primerov ne 
vodijo računovodstva, niti za pripravo davčnega poročanja (Tangermann, 2011). 
Posledično je takšna podatkovna serija dostopna le za manjši delež KMG (Agrosynergie, 
2011). Takšna serija podatkov pa je po navedbah Schaperja in sod. (2009) ključen 
element orodij, s čimer se strinjajo številni avtorji na primer Pigeon in sod. (2012)  
Tangermann (2011), Kimura in Antón (2011). Dovolj dolga podatkovna serija namreč 
omogoča izračun dohodka ter določanje stopnje odklona od večletnega povprečja. Poleg 
tega mora biti, po navedbah Pigeona in sod. (2012), dovolj objektivna, da preprečuje 
moralni hazard. Ker tovrstnih podatkovnih zbirk primanjkuje oziroma je pristop za 
njihovo oblikovanje zahteven, Tangermann (2011) ugotavlja, da posamezne države 
pogosto uporabljajo bližnjice v okviru ocen dohodkov na ravni KMG ali v uporabi 

agregiranih podatkov. 

Glede na izpostavljene izzive na strani podatkovnih zbirk nekateri avtorji, zlasti na 
ravni raziskav, predlagajo različne alternativne rešitve. Dell'Aquila in Cimino (2012) sta v 
študiji orodja za upravljanje z dohodkovnimi tveganji uporabila podatkovno zbirko na 
podlagi FADN metodologije, kar kot možen podatkovni vir izpostavljata tudi Vrolijk in 
Poppe (2008). Ta zbir je tudi najbolj pogosto uporabljen v analizah na ravni EU 
(Liesivaara in sod., 2012; Dell'Aquila in Cimino, 2012; Vrolijk in Poppe 2008; Pigeon in 
sod., 2012). Čeprav je metodologija poenotena na celotnem področju EU in tako 
omogoča primerjave med državami, je njihova glavna pomanjkljivost v tem, da gre za 
agregirane podatke, ki posledično za merjenje tveganj na posamičnem KMG niso najbolj 
uporabni. Ne upoštevajo namreč posebnosti KMG, kar je pomemben dejavnik analize 
tveganj KMG (El Benni in sod., 2015), še posebej pri tistih z nizkimi dohodki (OECD, 
2011). 

Žgajnar (2016) na drugi strani izpostavlja možnost uporabe zahtevkov za izplačilo 
subvencij kot vir podatkov za merjenje in analizo dohodkovnih tveganj. Čeprav 
podatkovna zbirka vsebuje zelo natančne informacije o izplačilih in je iz nje možno 
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oceniti tudi fizično proizvodnjo, pa podatki vseeno vsebujejo premalo informacij za 
merjenje dohodkovnih tveganj. Kot v predhodnih primerih je potrebno te podatke 
dopolniti s podatki iz drugih podatkovnih zbirk. 

Dobra alternativa obstoječim podatkovnim zbirkam bi lahko bili tudi računovodski 
podatki KMG. Tovrstni podatki bi lahko predstavljali dober vir za upravljanje s tveganji, 
kar izpostavlja tudi Žgajnar (2014). Računovodski podatki namreč omogočajo izračun 
dohodka ter vsebujejo podatke o finančnih transakcijah. Vendar pa se tudi računovodski 
podatki srečujejo s pomanjkljivostmi. Vodenje računovodstva namreč ni predpisano 
dovolj natančno, da bi bilo možno neposredno iz podatkov ugotavljati in analizirati 
posamezne skupine tveganj. Posledično je potrebno podatke dopolnjevati s 

sekundarnimi viri, kar je značilno tudi za primer Kanade. Poleg tega oblikovanje takšne 
podatkovne zbirke na ravni KMG zahteva natančnejše beleženje in tudi nekaj 
računovodskega znanja, kar je za KMG pogosto prezahtevno. 

4 Orodja za upravljanje z dohodkovnimi tveganji 

4.1 Rešitve na področju upravljanj z dohodkovnimi tveganji 

V nadaljevanju pripravljamo pregled in primerjavo obstoječega orodja za upravljanje 
s tveganji, ki je v uporabi v Kanadi, ter predlog ukrepa za uvedbo orodja za upravljanje 
s tveganji v EU. Na podlagi pregleda izpostavljamo, kakšne so prednosti in slabosti 
orodja oziroma predloga orodja za upravljanje z dohodkovnimi tveganji. 

4.2 Izkušnje na primeru Kanade 

Najrazvitejše orodje za upravljanje z dohodkovnimi tveganji je v uporabi v Kanadi. 
Program temelji na več ravneh, od katerih posamezna pokriva določen obseg tveganj, ki 
se meri v odstotku izpada povprečnega dohodka posameznega KMG. Kot prikazuje 
preglednica 2, se posamezni programi razlikujejo glede na padec referenčne marže ter 
prispevek države v izplačilu. V primeru kritja normalnih tveganj (program AgriInvest), 
KMG v sklad vplačuje 1,5 % delež letnih prihodkov, pri čemer država k temu nameni 
enako višino sredstev. Ta raven je torej namenjena kritju normalnih tveganj in je 
povsem brez določenega sprožilca oziroma meje, kdaj KMG lahko ta sredstva koristi. V 
primeru večjega padca dohodka pa se aktivira program AgriStability, kjer je prispevek 
države prilagojen glede na znižanje referenčne marže. V primeru, da je izpad 

dolgoletnega povprečja dohodka med 15 % in 30 %, je prispevek države 70 %, ob 
večjem padcu dohodka pa 80 %. V kolikor je marža KMG negativna, pa država pokrije 
60 % izgube (Kimura in Antón, 2011), pri čemer KMG ne sodelujejo s prispevkom 
sredstev. 

Čeprav gre v primeru Kanade za upravljanje z dohodkovnimi tveganji, se kot 
sprožilec programa ne uporablja dohodek. Po navedbah Schaufeleja in sod. (2010) 
namreč program temelji na izračunu referenčne marže. Kot določa pravilnik AgriStability 
(Canada, 2015) določeni prihodki in stroški v izračunu marže namreč niso dovoljeni. 
Razlog za to je po navedbah Žgajnarja (2013) predvsem v dejstvu, da določene 
postavke omogočajo pretirano manipuliranje. Tako so dovoljeni dohodki omejeni na 
prodajo kmetijskega blaga in izplačila proizvodnih zavarovanj, dovoljeni stroški pa na 
stroške surovin, ki so neposredno povezani s kmetijsko proizvodnjo. Na podlagi tako 
določene referenčne marže se nato določa izpad dohodka in upravičenost do izplačil. 
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Preglednica 2: Struktura programa AgriStability v Kanadi 

Program Nivo 
Prispevek 

KMG 
Prispevek 

države 
Referenčna 
marža KMG 

Sprožilec 

AgriInvest 1 50 % 50 % 100 % Ni sprožilca 

AgriStability 2 30 % 70 % 85 % Referenčna marža 

3 20 % 80 % 70 % Referenčna marža 

4 0 % 60 % Negativna Referenčna marža 

Vir: Kimura in Antón (2011) 

Glavna prednost programa je v tem, da pokriva vse ravni tveganj na posameznem 
KMG. To omogočata še dva vzporedna programa, ki obstoječo rešitev dodatno 
dopolnjujeta. Program AgriRecovery je namenjen upravljanju s katastrofičnimi tveganji 
in ne pokriva posledic delovanja trga. Program AgriInsurance pa je subvencioniran 
zavarovalni program za zavarovanje pridelkov in je večinoma zanimiv zato, ker 
zagotavlja hitra izplačila sredstev (Kimura in Antón, 2011). Na podlagi vseh teh 
programov lahko KMG stabilizirajo svoj dohodek, država pa se poskuša izogniti dragim, 
ad hoc izplačilom pomoči (Bielza Diaz-Caneja in sod., 2008). 

Kljub celoviti rešitvi pa ima orodje tudi določene pomanjkljivosti. Kimura in Antón 
(2011) izpostavljata, da uveljavljeno orodje za upravljanje s tveganji izrinja druge rešitve 
in KMG omogoča prevzemanje večjih tveganj. Po navedbah Antón in sod. (2011) 
namreč dejstvo, da takšna rešitev omogoča upravljanje praktično vseh ravni tveganj, 
zmanjšuje uporabo drugih orodij na ravni KMG za 30 %. 

Druga ključna slabost orodja je v podatkovni bazi za izračun sprožilca programa. Kot 
sprožilec se namreč uporablja referenčna marža, ki temelji na dovoljenih stroških in 
prihodkih. Za podatkovni vir prihodkov in stroškov na ravni KMG po navedbah Kimure in 
Antóna (2011) služi davčna napoved posameznega KMG. Takšna podatkovna zbirka pa 
ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za izračun referenčne marže, zato jo je potrebno 
dopolniti. Pigeon in sod. (2012) kot glavni podatkovni vir za dopolnjevanje kalkulacij 
navajajo uporabo dodatnih vprašalnikov za KMG ter raziskave finančnega stanja KMG. 
Takšen postopek posledično pomeni zamik izplačil. Po navedbah Kimure in Antóna 
(2011) lahko pride do zamika tudi za dve leti po nastanku škodnega dogodka in 
posledično izpada dohodka. S tem pa ukrep seveda tudi izgubi na aktualnosti, saj KMG 
ne dobi sredstev takrat, ko jih najbolj potrebuje in imajo lahko posledično značilnost t. i. 
cikličnih izplačil. 

Poleg zapoznelih izplačil se program sooča tudi z zapletenim postopkom za izračun 
referenčne marže. Ker davčna napoved temelji na poenostavljenem knjigovodstvu, je te 
podatke potrebno pretvoriti v računovodsko obliko. Antón in sod. (2011) navajajo, da 
vsaka večja sprememba proizvodnje vodi v ponoven izračun izhodiščne referenčne 
marže, kar dodatno zaplete postopek. Vse te slabosti in predvsem sama kompleksnot 
vodijo v majhno zaupanje kmetov v program in posledično tudi sorazmerno nizko 
stopnjo razširjenosti. 

4.3 Analize upravljanja dohodkovnih tveganj s pomočjo ustreznih 

orodji v EU 

Na podlagi izkušenj Kanade o razvoju podobnega orodja razmišlja tudi EU 
(Liesivaara in sod., 2012; Pigeon in sod., 2012; Cordier, 2015). Tudi v tem primeru 
velja, da je namen orodja stabilizacija dohodkov na KMG, pri čemer bi, kot navajajo 
Pigeon in sod. (2012), takšno orodje prav tako pokrivalo več skupin tveganj. Podrobno 
shemo orodja predstavljamo v preglednica 3. 
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Preglednica 3: Struktura programa, predvidenega za upravljanje z dohodkovnimi 
tveganji v EU 

Nivo 
Prispevek 

KMG 
Prispevek 

države 
Dosežen 

dohodek KMG 
Sprožilec 

1 / / 100 % Raven tveganj ni pokrita 

2 30 % 70 % 70 % Dohodek 

3 / / Negativen Raven tveganj ni pokrita 

Vir: Liesivaara in sod. (2012) 

Za razliko od kanadske rešitve tudi predlog ukrepa v EU predvideva nekaj 
posebnosti. Kot navajajo Liesivaara in sod. (2012) v svoji študiji, orodje predvideva le en 
nivo. Tako se progam sproži le v primeru, če dohodek pade pod 70 % povprečnega 
dohodka zadnjih let. V primerjavi s kanadskim orodjem znižanje dohodka do 70 % 
(normalna tveganja) ni pokrito, medtem ko pokrivanje negativne marže v predlogu 
ukrepa ni omenjeno (Liesivaara in sod., 2012). Poleg tega EU kot eno od možnosti 
predvideva oblikovanje vzajemnih skladov, ki bi služili kot vir financiranja v primeru 
večjih izpadov dohodka (Cordier, 2015). Kot sprožilec orodja je v predlogu ukrepa EU 
predviden dohodek. Cordier (2015) v študiji ukrepa navaja, da je dohodek opredeljen 
kot vsota vseh prihodkov, zmanjšana za vhodne stroške. Med prihodke program 
vključuje tudi vsako obliko javne podpore. V primeru orodja vstopni stroški niso 
natančno opredeljeni, zato avtor na podlagi proizvodnih enot stalne in spremenljive 
stroške združuje v skupne stroške. 

Čeprav orodje v EU še ni zaživelo in je trenutno na ravni predloga, nekateri avtorji že 
izpostavljajo njegove pomanjkljivosti in morebitne težave. Ena večjih je, po navedbah 
Pigeona in sod. (2012), pomanjkanje zanesljivih podatkov o dohodku na ravni KMG. 
Čeprav se podatkovna zbirka FADN ponuja kot ena izmed možnosti, Liesivaara in sod. 
(2012) ocenjujejo, da uporaba le-te zaradi pomanjkljivosti in kompleksnosti lahko vodi v 
zapoznela izplačila. Poleg pomanjkljive podatkovne zbirke Cordier (2015) izpostavlja še 
dejstvo, da bi takšno orodje predstavljalo veliko obremenitev v primeru pojava škod. Po 
navedbah Dell'Aquile in Cimina (2012), ki sta analizo opravila na podlagi FADN 
podatkov, naj bi za poplačilo vseh upravičencev potrebovali 11,6 milijard EUR, kar 
presega stroške obstoječih orodij. Glede na navedene pomanjkljivosti takšnega orodja 
za upravljanje z dohodkovnimi tveganji v EU še nekaj časa ne gre pričakovati. 

5 Merjenje in analiza dohodkovnih tveganj na ravni 
kmetijskega gospodarstva 

5.1 Uporaba alternativnih podatkovnih zbirk 

Glede na navedene pomanjkljivosti obstoječih podatkovnih zbirk v nadaljevanju 
predstavljamo eno izmed možnih alternativnih podatkovnih zbirk za merjenje tveganj na 
KMG. Kot primarni vir podatkov za oblikovanje podatkovne zbirke služijo računovodski 
podatki posameznega KMG. Čeprav smo predhodno že ugotovili, da zanesljivih in 
natančnih računovodskih podatkov posameznega KMG zaradi kompleksnosti praktično ni 

možno zagotoviti, prestavljamo možnost priprave računovodskih podatkov s programsko 
opremo za vodenje KMG. Tako bi kot možen vir podatkov za merjenje in analiziranje 
tveganj lahko služili tudi podatki iz programa PANTHEON Farming (Datalab, 2016). Gre 
za programsko opremo za vodenje KMG, ki omogoča knjigovodsko beleženje posamičnih 
dogodkov. Poleg klasičnih podatkov (rojstvo ali nakup živali, pogin, osemenitev, 
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zdravljenje) program dopolnjujejo tudi nekateri knjigovodski podatki. Tako večina 
zabeleženih dogodkov vsebuje podatek o strošku oziroma ceni posameznega dogodka, 
zato je mogoče v programu za posamičen dogodek samodejno kreirati dokument. V 
primeru nakupa ali prodaje živali dogodek kreira račun, v primeru internih procesov 
(pridelava krme, zdravljenje, osemenitev …) pa je dokument namenjen spremljanju 
dogodkov in posodobitvi zaloge. 

5.2 Računovodstvo na podlagi matrik knjiženja 

Na podlagi kreiranih dokumentov program omogoča vodenje računovodstva in 
pripravo računovodskih izkazov ter pripravo poročil po metodologiji FADN. Podroben 
proces oblikovanja podatkovne zbirke predstavlja slika 1. Ker je računovodenje zapleten 

in zamuden proces, je knjiženje v programu PANTHEON Farming avtomatizirano s 
pomočjo matrik knjiženja. Matrike knjiženja tako definirajo, na kateri konto se knjiži 
posamezen dogodek, kar pokrije okoli 90 % knjižb. S tem je tudi zagotovljena enotnost 
podatkov, saj so enaki dogodki vedno poknjiženi na isti konto na vseh KMG. 

Sami računovodski podatki pa za analiziranje tveganj na KMG niso dovolj podrobni. 
Računovodska pravila namreč predpisujejo knjiženje le na razrede in skupine kontov 
(MKGP, 2012). Zato PANTHEON Farming za knjiženje kmetijskih dogodkov uporablja 
priporočen enoten kontni načrt, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (2014). V osnovi gre za klasičen kontni načrt, ki pa je dodatno razdrobljen 
po FADN metodologiji. Uporaba tega kontnega načrta tako omogoča pripravo 
računovodskih izkazov in FADN poročil na podlagi ene podatkovne zbirke. 

 

 

Slika 1: Shematski prikaz delovanja programa PANTHEON Farming (Datalab, 2016) 

5.3 Analiziranje tveganj iz knjigovodskih podatkov 

Na podlagi tako pridobljene podatkovne zbirke bi v nadaljevanju razvili samostojen 
modul za merjenje in analiziranje dohodkovnih tveganj na posameznem KMG. Tako bi 
lahko iz računovodskih rezultatov tveganja na posameznem KMG izmerili in jih s 
pomočjo sekundarnih virov podatkov tudi dodatno analizirali. Prednost takšnega pristopa 
je v tem, da gre za računovodske podatke posameznega KMG. Kombinacija 

računovodstva s FADN metodologijo omogoča pripravo podatkovne zbirke, ki je 
podrobna v skladu z metodologijo FADN ter natančna v skladu z računovodskimi 
predpisi. Kljub vsemu pa ima tudi ta podatkovna zbirka določene slabosti. Ena izmed 
njih je namreč, da računovodstvo ne zajema doma pridelanih proizvodov, ki so tudi 
doma porabljeni (npr. doma pridelana krma). Poleg tega obstaja tudi nevarnost 
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manipulacij s podatki. Kot namreč navajajo Liesivaara in sod. (2012), si namreč 
predvsem bolje stoječa KMG lahko privoščijo, da prihodke in dogodke beležijo z 
zamikom in na ta način prilagajajo povprečen dohodek. Posledično bi se tudi v tem 
primeru težko izognili potrebi po dopolnjevanju s sekundarnimi viri podatkov. Kljub temu 
pa bi merjenje in analiziranje tveganj na podatkih iz programske opreme PANTHEON 
Farming imelo ključno prednost v tem, da bi bila analiza tveganj veliko hitrejša. Z 
razvojem modula, ki bi omogočal pripravo relevantne podatkovne zbirke ter merjenje in 
analiziranje tveganj, bi lahko uporabnik celo sam pripravil analizo, se na ta način 
seznanil z izpostavljenostjo tveganjem in morda celo prilagodil delovanje svojega KMG. 

6 Zaključek 

Glavnina tveganj na KMG je povezanih s cenovnimi in proizvodnimi tveganji. Medtem 
ko so prva odvisna od nihanja cen pridelkov in surovin, imajo pri proizvodnih tveganjih 
glavni vpliv naravni pojavi, kot so vreme, pojavi bolezni in škodljivcev. Posamične 
skupine tveganj vplivajo na delovanje KMG in se v končni fazi odrazijo na ravni dohodka. 
Posledično lahko z ustreznim upravljanjem dohodkovnih tveganj na KMG upravljamo 
tudi z vsemi tveganji, ki se na KMG pojavljajo. Kljub temu da takšen način predstavlja 
celovito rešitev, se tovrstna orodja srečujejo z določenimi pomanjkljivostmi. Glavni izziv 
vseh je zagotoviti zanesljivo in natančno podatkovno zbirko. 

V prispevku tako izpostavljamo možnost uporabe podatkov iz programa PANTHEON 
Farming za oblikovanje podatkovne zbirke za merjenje zlasti dohodkovnih tveganj. Ker 
gre za kombinacijo računovodskih podatkov in FADN metodologije, ki omogočajo 
pripravo natančne podatkovne zbirke na ravni KMG, se zdi takšna možnost dobra rešitev 
za merjenje in analiziranje tveganj na ravni KMG. Ključna prednost takšne podatkovne 
zbirke je v kombinaciji računovodstva po metodologiji FADN in dvostavnega 
računovodstva. Dejstvo, da gre za avtomatiziran in poenostavljen postopek 
računovodenja v povezavi z metodologijo FADN, bi lahko pripomoglo k oblikovanju 
natančne in enotne podatkovne zbirke, ki bi omogočala merjenje tveganj na 
posameznem KMG. 

Takšen izziv bi bil predvsem zanimiv za Slovenijo, kjer trenutno upravljanje tveganj 
temelji na zavarovalnih shemah. Ker pogosto izplačila odškodnin presegajo vplačila 
premij (Petrović in sod., 2013), predstavlja sistem veliko obremenitev za zavarovalnice. 
V kolikor bi se takšna podatkovna zbirka izkazala za zanesljiv vir podatkov za merjenje 
tveganj na ravni KMG, bi lahko rezultati študije predstavljali dobrodošlo pomoč pri 
oblikovanju orodij za upravljanje s tveganji, predvsem kot pomoč pri oblikovanju 
podatkovne zbirke na ravni KMG. Za učinkovito uvedbo in delovanje sistema bi bilo 
namreč potrebno o njeni pripravi in oblikovanju razmišljati že sedaj. 
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MOŽNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE V KMETIJSTVU NA 
OŽJEM OBMOČJU GORIŠKE POKRAJINE V 

SLOVENIJI 

Vesna MILIČIĆa, Andrej UDOVČa, Majda ČERNIČ ISTENIČa, Anton PERPARa, Irena 
DERNOVŠČEK DERMANb 

IZVLEČEK 

Po letu 2007 so se razmere na trgu dela v Sloveniji močno poslabšale. Skupna 
brezposelnost je od leta 2008 bolj narasla v regijah Zahodne Slovenije, še posebej v 
Obalno-kraški in Goriški regiji in med mladimi iskalci zaposlitve. Ena od možnosti 
zmanjšanja brezposelnosti je tudi zaposlovanje v kmetijskem sektorju v okviru 
odpiranja novih delovnih mest na podeželju. Da bi pridobili informacije o osebnostnem 
profilu registriranih brezposelnih, njihovemu želenemu delovnemu mestu in 
pripravljenosti za delo v okviru sistema Orti Goriziani - Goriški vrtovi (OGV), smo v 
sodelovanju z območno službo Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje anketirali 
registrirane aktivne iskalce zaposlitve. Anketiranje je potekalo na sedežu območne 
službe Zavoda v Novi Gorici od avgusta do vključno decembra 2014. Na anketni 
vprašalnik je odgovorilo skupaj 141 registriranih brezposelnih, ki so bili pripravljeni 
sodelovati v raziskavi. Zbrane podatke smo statistično obdelali in s pomočjo hi-kvadrat 
statistike iskali morebitne povezave med izbranimi spremenljivkami. Rezultati 
anketiranja so pokazali, da so anketirani brezposelni v večji meri pripravljeni sprejeti 
zaposlitev v okviru sistema OGV. Njihova pripravljenost za delo ni odvisna od stopnje 
dosežene izobrazbe in od tega, koliko časa so že prijavljeni na Zavodu. Na odločitev 
anketirancev katero vrsto dela bi želeli opravljati najbolj vpliva stopnja dosežene 
izobrazbe. Anketirani brezposelni si želijo pridobiti nova znanja, da bi si s tem povečali 
možnosti za zaposlitev. Na podlagi rezultatov raziskave ugotavljamo, da na 
obravnavanem območju potenciali za zaposlitev v okviru sistema OGV obstajajo in jih 
velja v prihodnje izkoristiti. 

Ključne besede: brezposelnost, hi-kvadrat statistika, Goriška regija, anketiranje, možnosti 
zaposlovanja v kmetijstvu 

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN AGRICULTURE IN THE 
GORIZIA AREA IN SLOVENIA 

ABSTRACT 

After 2007, the situation in the labor market in Slovenia deteriorated significantly. 
Total unemployment since 2008 has increased more in the regions of western Slovenia, 
especially in the Coastal-Karst and Gorizia regions and among young job seekers. One 
possibility of reducing unemployment is employment in the agri-cultural sector in the 
context of the creation of new jobs in rural areas. In order to obtain information about 
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the personality profile of the registered unemployed people, their job preferences and 
willingness to work within the Orti Goriziani - Goriški vrtovi (OGV) system, active job 
seekers registered with the Employment Service were interviewed. The interviews took 
place at the Regional office of the Employment Service in Nova Gorica between August 
and December 2014. The questionnaire was completed by a total of 141 regis-tered 
unemployed people who were willing to participate in the survey. The collected data 
were statistically analyzed and the connections between selected variables were 
analyzed by means of chi-square statistics. The results of the survey show that 
unemployed respondents are more willing to accept a job within the OGV system. Their 
willingness to work does not depend on their level of attained education and the time 
they have been registered with the Service. The respondents’ choice of preferred type 
of work is most affected by the level of educational attainment. The surveyed 
unemployed people wish to acquire new skills in order to increase their employment 
opportunities. Based on the survey results, it has been found out that in the case study 
area there is potential for employment within the OGV system, which should be taken 
into consideration in the future. 

Key words: unemployment, chi-square statistics, Goriška region, interviewing, employment 
opportunities in agriculture 

1 Uvod 

1.1 Stanje brezposelnosti 

Brezposelnost predstavlja enega najresnejših problemov sodobnih razvitih tržnih 
družb (Pozderec, 2006). Teoretično delimo brezposelnost na več vrst, in sicer glede na 
vzrok nastanka in posledicah, ki jih povzroča. Kavar Vidmar (1993) navaja štiri vrste 
brezposelnosti: množična, strukturna, sezonska in latentna ali prikrita. Pozderec (2006) 
navaja še frikcijsko brezposelnost, ki se pojavlja zaradi stalne menjave zaposlitve 
prebivalstva, ki je normalno zaposleno in predstavlja zgolj obdobje med dvema stalnima 
zaposlitvama. Brezposelnost prizadetim povzroča tako materialne kot tudi socialne in 
emocionalne probleme. V številnih primerih lahko govorimo tudi o izolaciji iz okolja, 
prikrajšanosti v kulturnem in družabnem življenju, krčenju človeških stikov, osamljenosti 
in pojavu zdravstvenih težav (Kavar Vidmar, 1993). V Sloveniji je po osamosvojitvi leta 
1991 prehod države iz sistema samoupravno-socialističnega gospodarstva v sistem 
tržnega gospodarstva močno vplival na trg dela (Pozderec, 2006). Iz relativne polne 
zaposlenosti in »sistema neposredne varnosti« zaposlitve, ki jo je desetletja zagotavljal 
prejšnji sistem, je v zelo kratkem obdobju prešla v sistem tržnega gospodarstva, ki sta 
ga zaznamovala predvsem privatizacija in proces prestrukturiranja gospodarstva 
(Pozderec, 2006). Zaradi vse večje konkurence z Zahoda, so morala podjetja začeti 
stremeti k čim nižjim stroškom poslovanja in k tehnološki modernizaciji, kar je skupaj z 
novo, manj ostro delovnopravno zakonodajo, močno vplivalo na zaposlenost in 
brezposelnost pri nas (Pozderec, 2006). Razmere na trgu dela so se med finančno krizo, 
po letu 2007, močno poslabšale. Stopnja delovne aktivnosti se je zmanjšala za vse 
starostne skupine, nadpovprečno pa so bili prizadeti mladi, kar je predvsem posledica 
močne starostne segmentacije trga dela v Sloveniji (UMAR, 2015). Poročilo o razvoju 
2015 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR, 2015) navaja, da se je 
stopnja delovne aktivnosti mladih (15–24 let) v obdobju 2008–2014 najbolj znižala in 
stopnja brezposelnosti najbolj povišala, poslabšanje njihovega položaja pa je bistveno 
večje kakor v povprečju EU. Vzrok za to so: segmentiran trg dela glede na tip zaposlitve, 
velika izpostavljenost mladih začasnim oblikam dela, premajhna prilagojenost 
izobraževanja potrebam trga dela in posledično neustrezna sestava diplomantov 
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terciarnega izobraževanja (UMAR, 2015). V poročilu Urada RS za makroekonomske 
analize in razvoj (UMAR, 2015) navajajo, da se je brezposelnost v letu 2014 sicer znižala 
predvsem zaradi okrevanja gospodarske aktivnosti, a je ostala precej višja kot leta 2008. 
Prav tako navajajo, da se je v obdobju 2008–2014 močno povečala dolgotrajna 
brezposelnost, na kar so vplivali razmeroma visoko število brezposelnih na začetku 
brezposelnosti, ki lahko zmanjšuje motivacijo za iskanje zaposlitve in razmeroma nizka 
sredstva, namenjena aktivni politiki zaposlovanja s katero dolgotrajno brezposelni 
ohranjajo stik s trgom dela.  

Skupna brezposelnost je od leta 2008 bolj narasla v regijah Zahodne Slovenije. 
Najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti je imela leta 2014 Gorenjska regija, najvišjo 

pa Pomurska. Mlajših od 30 let je že najmanj petina brezposelnih v regijah, v Zasavski in 
Koroški že 30 %. Delež mladih med brezposelnimi in tudi stopnja registrirane 
brezposelnosti v tej starostni skupini se povečujeta v vseh regijah, še posebej v 
Zasavski, Osrednjeslovenski, Obalno-kraški in Goriški regiji (UMAR, 2015). Po podatkih 
Statističnega urada RS (SURS, 2015) je bilo med aktivnim prebivalstvom v občini Nova 
Gorica v letu 2013 v povprečju 12,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od 
povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu drugače kot v večini 
slovenskih občin- več moških kot žensk. Glede na starostno strukturo je bila stopnja 
brezposelnosti v mestni občini Nova Gorica v letih 2010 in 2014 najvišja med mladimi, 
starimi med 15 in 24 let, in starejšimi od 55 let. 

1.2 Orti Goriziani - Goriški vrtovi (OGV) 

Projekt Orti Goriziani - Goriški vrtovi (OGV) je socialno inovativen dvo letni projekt, ki 
ga je delno sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru čezmejnega 
programa INTERREG SLO-ITA 2007–2013. Cilj projekta je bil povečati konkurenčnost na 
čezmejnem območju občin Gorica, Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba (slika 1) s pomočjo 
vzpostavitve skupnega trga kmetijskih pridelkov in izdelkov ter skupne dobave blaga in 
storitev v obsegu 50 km od središča v Gorizi. Operativni cilj projekta je bil poleg razvoja 
skupnih aktivnosti povezanih s pridelavo, distribucijo in prodajo kmetijskih pridelkov in 
izdelkov, tudi izdelava spletne tržnice, katere namen je bil povezati male pridelovalce s 
potrošniki, ki prebivajo na čezmejnem območju. Projekt je bil med drugim namenjen 
tudi spodbujanju zaposlovanja v kmetijskem sektorju. V okviru tega operativnega cilja 
projekta je bila opravljena tudi raziskava predstavljena v tem prispevku. 
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Slika 1: Ciljno območje projekta Orti Goriziani - Goriški vrtovi (OGV) 

2 Metode dela in podatki 

2.1 Območje in izvedba anketiranja 

Anketiranje je bilo izvedeno na območni službi Zavoda RS za zaposlovanje, ki pokriva 
območje Mestne občine Nova Gorica in občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija, 
Ajdovščina, Vipava, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-
Kostanjevica.  

Anketiranje je potekalo od avgusta do vključno decembra 2014. Anketiranje je bilo 
opravljeno v času uradnih ur območne službe Zavoda. Anketni vprašalnik je bil osebno 
posredovan aktivnim iskalcem zaposlitve, ki so v času izvajanja raziskave obiskali Zavod 
in so privolili v sodelovanje. 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen v dva sklopa. Prvi je obsegal devet vprašanj 
zaprtega in odprtega tipa o spolu, starosti, občini bivanja, izobrazbi, številu članov v 
gospodinjstvu, višini skupnih mesečnih dohodkov v gospodinjstvu ter o tem koliko časa 
so anketirani brezposelni prijavljeni na Zavodu in zakaj po njihovem mnenju ne morejo 
dobiti zaposlitve. Anketirance smo tudi prosili naj navedejo vsa dela, ki so jih opravljali 
do sedaj. V drugem sklopu smo anketirancem postavili pet vprašanj in sicer o tem ali bi 
bili pripravljeni sprejeti zaposlitev v okviru sistema Orti Goriziani- Goriški vrtovi (OGV), 
kakšno vrsto dela bi želeli opravljati v okviru sistema OGV, ali bi želeli pridobiti nova 
dodatna znanja, veščine in spretnosti, ki bi jim povečale možnosti za zaposlitev v 
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sistemu OGV in nenazadnje ali so sploh seznanjeni s projektom Orti Goriziani - Goriški 
vrtovi. 

2.2 Statistična obdelava podatkov 

Odgovore anketirancev smo statistično obdelali z metodo opisne statistike. 
Povezanost izbranih spremenljivk smo preverili s pomočjo hi-kvadrat statistike, ki jo 
najpogosteje uporabljamo za preverjanje povezanosti dveh opisnih spremenljivk. S 
pomočjo hi-kvadrat statistike lahko ugotavljamo, ali so razlike v porazdelitvi med 
spremenljivkami statistično značilne ali le učinek vzorca. Ničelno hipotezo (H0) obdržimo, 
če je izračunana hi-kvadrat statistika manjša od mejne hi-kvadrat statistike pri 
izračunanih stopnjah prostosti (SP) in vnaprej določeni stopnji tveganja (α). Pri izračunu 

hi-kvadrat statistike je najprej potrebno določiti ničelno in alternativno hipotezo (H1). V 
našem primeru so bile hipoteze za preizkus hi-kvadrat statistike postavljene po 
naslednjem vzorcu:  

H0 = Za anketirane brezposelne je struktura po tem, ali bi bili pripravljeni sprejeti 
zaposlitev v okviru sistema OGV glede na stopnjo dosežene izobrazbe, enaka. 

H1 = Za anketirane brezposelne struktura po tem, ali bi bili pripravljeni sprejeti 
zaposlitev v okviru sistema OGV glede na stopnjo dosežene izobrazbe, ni enaka.  

Nato sta bili izračunani dejanska (f0) in pričakovana frekvenca (ft). Dejanska 
frekvenca izraža število dejanskih odgovorov v skupini. Pričakovana frekvenca se pa 
izračuna po naslednji formuli: 

𝑓𝑡 =  
� 𝑥 ∙  � 𝑦

� 𝑥𝑦
 

 

Σx = vsota spremenljivke x (po vrstici) 

Σy= vsota spremenljivke y (po stolpcu) 

Σxy= skupna vsota spremenljivk x in y 

 

Prispevek k hi-kvadrat statistiki je največje možno število odgovorov, ob 
pričakovanju, če povezave med spremenljivkama ne bi bilo. Prispevek k hi-kvadrat 
statistiki se izračuna po naslednji enačbi:  

𝜒2 =   
(𝑓0 −  𝑓𝑡  )2

𝑓𝑡
  

 

Hi-kvadrat statistika se izračuna po naslednji enačbi:  

𝜒2  =  �
(𝑓0 −  𝑓𝑡  )2

𝑓𝑡
  

 

Stopnja tveganja (α) je verjetnost napake, ki jo storimo v primeru, ko s statističnim 
sklepom ničelno hipotezo zavrnemo v korist alternativne hipoteze. Njeno vrednost 
izberemo sami glede na to, kolikšno je za nas največje še sprejemljivo tveganje. 

Stopinje prostosti (SP) se vežejo na število celic in ne na velikost vzorca in se izračunajo 
po naslednji enačbi: 

𝑆𝑃 =  ((š𝑡. 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑙𝑗𝑖𝑣𝑘𝑒 𝑋) − 1) ∙  ((š𝑡. 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑙𝑗𝑖𝑣𝑘𝑒 𝑌) − 1)  

p-vrednost je vezana na vzorec in izraža, v kolikšni meri so vzorčni podatki skladni z 
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ničelno hipotezo. Če velja, da je p-vrednost večja od predpisane vrednosti za α, ničelno 
hipotezo obdržimo. Majhna p-vrednost govori v prid alternativne hipoteze. 

Na anketni vprašalnik je skupaj odgovorilo 141 vprašanih oseb, ki so prijavljene na 
Zavodu. Od tega 77 žensk (55 %) in 64 moških. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 
največ tistih, ki so stari med 30 in 49 let (n=65, 46 %), sledijo jim anketiranci stari med 
15 in 29 let (n=64, 45 %) in nazadnje tisti iz starostne skupine od 50-64 let (n=12, 
9 %). Največ anketirancev ima stalno prebivališče v mestni občini Nova Gorica (n=67), 
sledijo anketiranci iz občin Kanal (n=15) ter Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba 
(n=11). Štirje anketiranci na vprašanje o občini stalnega prebivališča niso odgovorili. 
Največ anketirancev (n=53) ima srednješolsko izobrazbo. Sledijo jim tisti s srednjo 

poklicno šolo (n=35). Na tretjem mestu so tisti z visoko in višješolsko izobrazbo (n=30). 
Povezava med najvišjo doseženo izobrazbo in starostno skupino kaže, da je bilo na 
anketni vprašalnik pripravljeno odgovoriti največ tistih, ki so stari med 15 in 29 let in 
imajo srednješolsko izobrazbo. Sledijo jim mladi med 15 in 49 let z dokončano poklicno 
šolo in tisti z visoko izobrazbo, ki so uradno prijavljeni na Zavod in aktivno iščejo 
zaposlitev. Največji delež anketirancev (30 %) prebiva v štiri članskem gospodinjstvu, ki 
jim sledijo tisti, ki prebivajo v tri članskem gospodinjstvu (25 %). Največji delež 
anketirancev (51 %) prebiva v gospodinjstvu z manj kot 1000 evri mesečnih dohodkov. 
Sledijo jim tisti, katerih višina mesečnih dohodkov znaša med 1000 in 2000 evri (37 %). 
52 % anketiranih je na Zavod prijavljenih manj kot 3 mesece, 24 % pa je tistih, ki so na 
Zavodu prijavljeni več kot 1 leto in še vedno iščejo zaposlitev. 

3 Rezultati 

3.1 Možnosti zaposlovanja v kmetijstvu 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje o tem, kaj je po njihovem mnenju vzrok, da 
ne dobijo zaposlitve. Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več možnih 
odgovorov. Večina (n=85) jih meni, da ne dobijo zaposlitve, ker je na voljo premalo 
delovnih mest. Zatem anketirani menijo, da ne dobijo zaposlitve, zato ker imajo premalo 
izkušenj. To gre pripisati dejstvu, da so na anketo odgovarjali predvsem mladi, ki šele 
vstopajo na trg dela. Na tretjem mestu je omejujoč dejavnik starost, na zadnjem mestu 
so kronične težave z zdravjem. Lindsay in sod. (2003) v svoji raziskavi, ki so jo izvedli 

med brezposelnimi na škotskem podeželju prav tako navajajo, da so največje ovire s 
katerimi se brezposelni soočajo pri iskanju zaposlitve pomanjkanje spretnosti in delovnih 
izkušenj, prenizka izobrazba in poslabšanje ekonomskih razmer na lokalnem nivoju. 
Izpostavili pa so tudi preveliko oddaljenost in slabo infrastrukturno povezanost z večjimi 
delovnimi središči. V povprečju so anketiranci do prijave na Zavod opravljali tri različna 
dela, največ (10) del je opravljal en anketirani. Večina (45 %) anketiranih bi bila sprejeti 
zaposlitev v okviru sistema Orti Goriziani - Goriški vrtovi (OGV), 28 % vprašanih se je 
celo pripravljenih dodatno izobraziti in usposobiti za pridobitev zaposlitve v sistemu OGV. 
18 % je takih, ki bi bili pripravljeni sprejeti zaposlitev pod pogojem, da delovno mesto 
ustrezno njihovi doseženi izobrazbi. Kavar Vidmar (1993) ugotavlja, da s trajanjem 
čakalne dobe pričakovanja brezposelnih upadejo. Navaja, da so se brezposelni sprva 
pripravljeni zaposliti le v svojem poklicu, pozneje bi sprejeli kakršno koli delo. To 

pomeni, daljše kot je obdobje brezposelnosti, prej so brezposelni pripravljeni sprejeti 
delo, četudi ne ustreza njihovi doseženi izobrazbi in želji po delu v želeni stroki za katero 
so pridobili ustrezno izobrazbo. 
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3.2 Odzivnost na potrebe po zaposlovanju v kmetijstvu na 
obravnavanem območju 

S pomočjo hi-kvadrat statistike smo preverili ali obstaja statistično značilna povezava 
med izbranimi spremenljivkami, kot na primer med doseženo izobrazbo in 
pripravljenostjo sprejeti zaposlitev v okviru sistema OGV in ali čas brezposelnosti vpliva 
na pripravljenost sprejeti zaposlitev v okviru sistema OGV. Rezultati hi-kvadrat statistike 
(preglednica 1) so pokazali, da lahko s tveganjem, manjšim od α=0,05, trdimo, da je 
pripravljenost anketiranih brezposelnih oseb na sprejetje zaposlitve v okviru sistema 
OGV enaka med vsemi anketiranimi ne glede na stopnjo dosežene izobrazbe 
(p=0,51100). Anketirani brezposelni so enako močno pripravljeni sprejeti zaposlitev v 

okviru sistema OGV ne glede na to, koliko časa so prijavljeni na Zavodu. Največ 
anketiranih (n=62) je pripravljenih opravljati dela v skladišču, na drugem mestu je 
pomoč pri urejanju, vodenju in uporabi spletne trgovine (n=58), na tretjem mestu sledi 
pomoč pri trženju lokalnih pridelkov in izdelkov (n=49). Anketiranci so imeli možnost 
sami našteti vrsto zaposlitev, ki bi jo želeli opravljati. Največkrat so bile navedene 
naslednje zaposlitve: trženje, promocija, pospeševanje prodaje, stiki z javnostjo, karkoli, 
ponudba lokalnih izdelkov, gostinstvo, načrtovanje obdelovalnih površin, razvojni 
oddelek, strojništvo, energetika, inovatorstvo, učitelj, vzdrževalec in delo v 
administraciji.  

Rezultati hi-kvadrat statistike povezanosti med stopnjo dosežene izobrazbe in vrsto 
dela, ki bi ga anketiranci želeli opravljati, so pokazali, da si želijo anketiranci z višjo 

doseženo izobrazbo opravljati dela, ki so povezana s trženjem lokalnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov ter urejanjem, vodenjem in uporabi spletne tržnice kmetijskih 
pridelkov in izdelkov. 

Preglednica 1: Vrednosti izračunane hi-kvadrat statistike za primerjavo med dvema 
izbranima spremenljivkama pri stopnji tveganja α= 0,05 

Izbrani 
spremenljivki 

hi-kvadrat 
statistika 

hi-kvadrat 
mejna 

p-
vrednost 

Povezanost 
spremenljivk 

izobrazba in pripravljenost za delo 11,21 21,03 0,51100 ne 
izobrazba in vrsta želenega dela 36,56 26,30 0,00242 da 
izobr. in želja po pridobitvi novih znanj 5,800 15,51 0,99999 ne 

čas in pripravljenost za delo 14,45 16,92 0,10709 ne 
čas in vrsta želenega dela 5,176 24,99 0,99052 ne 
čas in želja po pridobitvi novih znanj 7,94 12,59 0,99000 ne 

 

Tisti s srednješolsko ali nižjo stopnjo izobrazbe so pripravljeni opravljati fizična dela, 
kot je na primer delo v skladišču in pomoč pri razvozu in dostavi lokalnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov (slika 1). Sezonsko delo na kmetiji je na zadnjem mestu po 
priljubljenosti želenega dela, kar je značilno tudi za ostale regije v Sloveniji. Ker gre 
nemalokrat za specifične in relativno težke razmere ter pogoje dela, ki terjajo tako 
zdravstveno kot psihofizično sposobnost, se marsikdo med brezposelnimi za tovrstno 
delo ne odloča ali pa zanj ni primeren (Dernovšek, 2010). S tveganjem, manjšim od 
α=0,05, trdimo, da sta izobrazba in vrsta želenega dela povezani spremenljivki 
(p=0,00242). To pomeni, da dosežena izobrazba vpliva na to, katero vrsto dela bi 
anketirani brezposelni želeli opravljati v sistemu OGV. Tisti z višjo izobrazbo želijo 
pomagati pri trženju lokalnih pridelkov in izdelkov, medtem ko so tisti z nižjo izobrazbo 
zainteresirani predvsem za delo v skladišču. Zanimanje za sezonsko delo na kmetiji je na 
zadnjem mestu. 
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Velika večina anketiranih (86 %) si želi pridobiti nova dodatna znanja, veščine in 
spretnosti, ki bi jim povečale možnosti za zaposlitev v sistemu OGV. Rezultati kažejo, da 
so anketiranci večinoma visoko motivirani in so se pripravljeni dodatno usposobiti, da bi 
pridobili zaposlitev v sistemu OGV, ne glede na njihovo doseženo izobrazbo 
(p=0,99999). 

 

 

Slika 2: Struktura anketiranih brezposelnih oseb glede na njihovo stopnjo dosežene 
izobrazbe in želeno vrsto dela v sistemu OGV 

Anketirani brezposelni so ne glede na to koliko časa so prijavljeni na Zavodu 
pripravljeni sprejeti zaposlitev v okviru sistema OGV. Rezultati hi-kvadrat statistike so 
pokazali, da spremenljivki čas in pripravljenost za delo nista povezani (p=0,10709). Prav 
tako obdobje brezposelnosti ne vpliva na odločitev anketiranih brezposelnih o tem 

katero vrsto dela bi želeli opravljati v okviru sistema OGV. Anketirani brezposelni so 
pripravljeni sprejeti katerokoli ponujeno vrsto dela ne glede na to, koliko časa so 
prijavljeni na Zavodu (p=0,99052). Tisti, ki so na Zavodu prijavljeni že več kot eno leto, 
so v največji meri pripravljeni sprejeti tudi fizično težja dela, kot npr. delo v skladišču ali 
sezonsko delo na kmetiji (slika 2), kar odraža veliko željo po tem, da bi se čimprej 
zaposlili. 

Rezultati hi-kvadrat statistike med spremenljivkama čas in želja po pridobitvi novih 
znanj nista statistično značilno povezani med seboj (p=0,99000). Želja in motiviranost 
za pridobitev novih dodatnih znanj, veščin in spretnosti je enako močna pri vseh 
anketiranih brezposelnih osebah ne glede na to, koliko časa so prijavljeni na Zavodu. 
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Slika 3: Struktura anketiranih brezposelnih oseb glede na to koliko časa so prijavljeni 
na Zavodu in njihovo želeno vrsto dela v sistemu OGV 

4 Zaključek 
V obdobju 2008–2014 se je brezposelnost v Sloveniji po podatkih SURS najbolj 

povečala med mladimi (15-24 let) in starejšimi od 50 let, kar je še posebej značilno za 
območje Mestne občine Nove Gorica. V času od avgusta do vključno decembra 2014 
smo s pomočjo Zavoda za zaposlovanje RS Območna služba Nova Gorica opravili 
anketiranje med registriranimi brezposelnimi, ki aktivno iščejo zaposlitev. Z anketiranjem 
smo analizirali osebnostni profil registriranih brezposelnih aktivnih iskalcev zaposlitve in 
preučili možnosti za zaposlovanje v okviru sistema Orti Goriziani - Goriški vrtovi (OGV). 
Največ anketirancev je pripravljenih opravljati dela v skladišču, sledi pomoč pri urejanju, 
vodenju in uporabi spletne trgovine. Rezultati hi-kvadrat statistike nakazujejo, da tisti z 
visoko izobrazbo želijo pomagati predvsem pri trženju lokalnih pridelkov in izdelkov. 

Sezonsko delo na kmetiji je na zadnjem mestu po priljubljenosti želenega dela. Velika 
večina anketiranih si želi pridobiti nova dodatna znanja, ki bi jim povečala možnosti za 
zaposlitev v okviru sistema OGV in ta želja je prisotna pri vseh anketiranih ne glede na 
to, koliko časa so prijavljeni na Zavodu. Rezultati hi-kvadrat statistike nakazujejo, da je 
med anketiranci več takih, ki so na Zavodu prijavljeni več kot eno leto in si ne želijo 
pridobiti novih dodatnih znanj, ki bi jim povečala možnosti za zaposlitev v sistemu OGV.  

Po zadnjih podatkih Popisa kmetijstva (2012) največji delež kmetijskih zemljišč v 
zaraščanju in neobdelanih kmetijskih zemljišč izkazujeta Goriška in Obalno-kraška 
statistična regija (vsaka skoraj po 20 %). Obseg živinoreje na kmetijskih gospodarstvih v 
Goriški regiji je v letu 2010 znašal v povprečju 3,1 GVŽ na kmetijsko gospodarstvo, 
povprečna velikost kmetije pa je bila 5,1 ha, kar je manj od državnega povprečja. 
Neugodna velikostna, posestna in zemljiška struktura kmetijskih gospodarstev 
predstavljajo velik izziv za nadaljnjo rast in razvoj kmetijskega sektorja na 
obravnavanem območju. Ena od razvojnih prioritet Goriške regije je tudi dvig 
konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji. V okviru te razvojne 
prioritete so ukrepi za trajnostni razvoj podeželja usmerjeni predvsem v krepitev 
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sposobnosti preživetja obstoječih kmetij in v spodbujanje naravi prijaznih oblik 
kmetovanja. (RRA Severne Primorske, 2015). Spodbujanje združevanja kmetovalcev za 
skupni nastop na trgu je eno od področij, ki lahko omogoči dolgoročni obstoj kmetijskih 
gospodarstev na območju. Prav tako je potrebno na drugi strani spodbujati zaposlovanje 
v kmetijskem sektorju, da se ohrani obstoječa delovna mesta na podeželju oziroma, da 
se spodbuja odpiranje novih. Rezultati raziskave o možnostih zaposlovanja v sistemu 
OGV so pokazali, da potencial za uresničitev navedenih ukrepov na področju razvoja 
podeželja, predstavljenih v okviru regionalnega razvojnega programa, obstaja, zato ga 
velja v prihodnje smotrno izkoristiti.  

Anketiranje je bilo izvedeno s pomočjo Območne službe Nova Gorica Zavoda RS za 

zaposlovanje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija-Italija 
2007–2013 sofinanciranega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
nacionalnih sredstev. 
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ANALIZA POTENCIALOV ZA RAZVOJ ZELIŠČNE 
VASI 

Katarina Vita DOLINAR BOBIČa, Štefan BOJNECa 

IZVLEČEK 

Prispevek raziskuje zainteresiranost kmetij in drugih gospodinjstev za razvoj 
zeliščne vasi na Gorenjskem, ki bi na ekološki način pridelovala zelišča. Raziskava 
proučuje področje razvoja zeliščarstva kot neizkoriščene priložnosti razvoja podeželja v 
Sloveniji. Opravljena analiza v vasi Hraše kaže, da je zanimanje veliko, vendar morajo 
biti izpolnjene nekatere predpostavke, med katerimi je medsebojno zaupanje, želja po 
sodelovanju in nenehnem izobraževanju ter možnost pridobitve finančnih sredstev s 
strani lokalne skupnosti in države. Vseživljenjsko učenje na področju zeliščarstva je 
pomembno ter je povezano s starostjo posameznika in močnim sodelovanjem med 
lokalnim prebivalstvom. Za ugotavljanje zainteresiranosti med lokalnimi prebivalci sta 
bila uporabljena anketni vprašalnik in analiza podatkov, ki je bila izvedena z metodo 
multiple regresije. Rezultati kažejo, da je sodelovanje v projektu zeliščne vasi močno 
odvisno od velikosti posameznikovega zemljišča in finančnega prispevka, možnosti 
pridobitve sredstev in medsebojnega sodelovanja. Za zagon projekta je smiselno izbrati 
partnerje, ki lahko pospešijo razvoj projekta, mu prinesejo dodano vrednost in mu 
zagotovijo ključne odjemalce – ti so bistveni za zagon in nadaljnji razvoj zeliščne vasi. Z 
aktivno motivacijo prebivalcev in pravo izbiro strateških partnerjev je možna 
vzpostavitev prve takšne vasi v Sloveniji. 

Ključne besede: zeliščna vas, zeliščarstvo, razvoj podeželja, razvoj zeliščarstva, kmetijstvo 

ANALYSIS OF POTENTIALS FOR DEVELOPMENT OF 
HERBAL VILLAGE 

ABSTRACT 

This paper investigates the interest of farms and other households from the 
Gorenjska region in development of a herbal village, dedicated to ecological production 
of herbs. The research also includes the developmental aspect of herbs as part of an 
unused opportunity for the development of Slovenian rural area. The research, 
conducted in the village Hraše, showed great interest among local population. 
However, some requirements must be fulfilled such as mutual trust, desire for 
collaboration and continuous education, as well as possibilities of local and 
governmental project funding. Lifelong learning in the field of herbalism is essential 
and closely linked with the age of individuals and strong cooperation among local 
inhabitants. The questionnaire was developed to collect the data and multiple 
regression analysis was used to determine the drivers of the interest for the herbal 
village development among local inhabitants. The results indicate that the cooperation 
within the herbal village project depends in great deal on the size of individual land 
plots and financial contributions, on the possibility of funding and on mutual 
collaboration among interested partners. The business start-up of the project depends 
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on strategic partners, which can accelerate project development, give additional added 
value and ensure key clients. They are crucial for the start-up and further development 
of the herbal village. With intense motivation of inhabitants and participation of the 
reliable strategic partners, there is a possibility to establish the first herbal village in 
Slovenia. 

Key words: herbal village, herbalism, rural development, development of herbalism, agriculture 

1 Uvod 
Razvoj podeželja je področje, ki mu Evropska unija (EU) namenja veliko pozornosti 

in sredstev. Razlog, zakaj je prav podeželje tisto, kateremu morajo države EU namenjati 
veliko pozornosti, je v tem, da na podeželju po podatkih Eurostata (2013) živi skoraj 
60 % prebivalstva, ti pa živijo na skoraj 90 % celotnega ozemlja EU. Problematika 
podeželja se kaže predvsem na dohodkovnem področju, saj je podeželje še vedno 
finančno podhranjeno, dohodek na prebivalca pa je veliko nižji kakor v mestih. Namen 
EU politike razvoja podeželja je zmanjšanje razlik v razvitosti med regijami in območji ter 
izboljšati infrastrukturo opremljenosti in s tem prebivalcem podeželja omogočiti 
pridobivanje dohodka na podeželju ter kakovostne bivanjske pogoje. 

Na področju kmetijske dejavnosti bi bilo treba spodbuditi tudi razvoj zeliščarstva, a 
vendar se na tem področju po mnenju nekaterih strokovnjakov pojavljajo številne 
prepreke. Med najpomembnejše vzroke, ki zavirajo razvoj panoge, po mnenju Marjetič 
Žnider (2014) spadajo pomanjkljiva zakonodaja, razpršenost v več vladnih resorjev, 
nepovezanost pridelovalcev, neurejenost odkupa, skladiščenja in predelave ter v 
preteklosti ukinjena specialistična služba za področje pridelave zelišč. 

Zeliščarstvo je priložnost na področju kmetijstva in posebej v slovenskem socialnem 
podjetništvu. Že v preteklosti so se ljudje odločali za tradicionalno nabiranje zdravilnih in 
aromatičnih rastlin v naravi, njihovo sušenje in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih 
centrih za potrebe prehranske in farmacevtske industrije. Na drugi strani pa je treba 
poudariti, da lahko zelišča, ki so pridelana v nasadih in izvirajo iz poznanega genetskega 
materiala s stalno in načrtovano kakovostjo, zagotavljajo kakovostne proizvode na 
domačem trgu. 

Pelko (2014) meni, da je pridelava zelišč vedno bolj zanimiva, saj je to do okolja 
prijazna vrtnarska panoga. S pridelavo zelišč zmanjšamo pritisk na naravna rastišča, 
ohranjamo raznolikost naravnih rastišč, pridelujemo pa lahko tudi zelišča, ki so v naravi 
že zelo redka. Pridelane količine so enotne in predvidljive kakovosti. Za setev in sajenje 
je treba uporabljati kakovostno in deklarirano seme. Izpostavljeni problem slovenskega 
zeliščarstva je, da v Sloveniji razpolagamo le z nekaj sortami zelišč, v tujini pa jih je 
veliko več. Med kmeti je zeliščarstvo prepoznano kot zanimiva alternativa, vendar v 
manjšem obsegu. Mnogi gojijo sadike za nadaljnjo prodajo, nekateri prodajajo sveža in 
sušena zelišča, nekaj zelišč pa je namenjenih kulinariki. Le nekaj podjetij v Sloveniji in le 
eno na Gorenjskem (Zeliščarstvo Prežla) se ukvarja s proizvodnjo zelišč na lastnih 
plantažah, sušenjem in samostojnim pakiranjem ter prodajo.  

Da je zeliščarstvo vse bolj zaželena gospodarska dejavnost, ugotavlja tudi Željan 
(2014) in pravi, da se vse več ljudi odloča tudi za pridobitev naziva zeliščar. Kljub temu, 

da je zanimanje za pridobitev naziva veliko in, da se z dejavnostjo ukvarja precej kmetij, 
pa je le malo takšnih, ki bi lahko s to dejavnostjo preživele. 

Področje zeliščarstva je zelo široko in po mnenju Mandlerja (2015) ponuja številne 
neizkoriščene možnosti in poslovne priložnosti, tudi v Sloveniji. Med možnostmi za 
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njegovo uveljavitev je tudi oblikovanje zeliščne vasi, ki so v Avstriji in Nemčiji že 
uveljavljene. Zeliščne vasi so vasice, kjer se vsi prebivalci na takšen ali drugačen način 
ukvarjajo s pridelavo in predelavo zdravilnih zelišč, ki jih tržijo pod skupno blagovno 
znamko. Koncept se je izkazal kot zelo uspešen in donosen. 

2 Metoda dela in podatki 
S pridobljenimi rezultati anketnega vprašalnika in izvedene statistične analize želimo 

vzpodbuditi razvoj zeliščne vasi in prebivalstvu pomagati pri razumevanju diverzifikacije 
v dopolnilne kmetijske dejavnosti na podeželju. Glavna nit raziskave je analiza 
zainteresiranosti in potencialov za razvoj zeliščarstva na podeželju.  

Iz domače in tuje strokovne in znanstvene literature smo analizirali pomen kmetijske 
politike za vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju potencialov lokalnega okolja in 
zeliščarstva. V tem delu analize smo uporabili naslednje metode:  

- metoda deskripcije, s katero smo opisali posamezne pojme, procese in dejstva v 
zvezi z razvojem zeliščarstva in podeželja; 

- metoda klasifikacije, s katero smo definirali pojme, ki jih smo pri analizi uporabili; 

- metoda kompilacije, s katero smo povzeli stališča, sklepe, opazovanja in 
spoznanja; 

- metoda komparacije, s katero smo primerjali dela različnih avtorjev. 

V raziskovalnem delu prispevka smo uporabili metodo anketiranja (anketni 
vprašalnik). V vasi Hraše na Gorenjskem, je prijavljenih 265 prebivalcev, a vseh nismo 
mogli anketirati. Opravili smo 114 anketiranj, v različnih časovnih terminih. Uspešno je 
bilo izvedenih 91 anket. V anketi je sodelovalo 35 % moških in 65 % žensk. 

3 Analiza anketnih podatkov 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno analizo, ki smo jo izvedli s programom SPSS. 
Primernost spremenljivk za faktorsko analizo smo preverili s Kaiser-Myer-Olkin (KMO) 
testom. Vrednost KMO-testa smo izračunali za zainteresiranost za sodelovanje pri 
projektu, kjer je bila vrednost 0,75, za faktorje, ki vplivajo na razvoj zeliščne vasi, kjer je 
bila vrednost 0,775, ter za vpliv na uspešnost delovanja zeliščne vasi, kjer je bila 

vrednost 0,838. Izračunane vrednosti KMO-testa kažejo, da so naše spremenljivke 
primerne za faktorsko analizo, najprimernejše med njimi so spremenljivke za 
pojasnjevanje vpliva na uspešnost poslovanja zeliščne vasi. 

Z namenom ugotavljanja vsebinske veljavnosti in notranje zanesljivosti anketnega 
vprašalnika smo izvedli test s Crombachovo Alfo in faktorsko analizo. Ugotovili smo, da 
nekateri faktorji bolje pojasnjujejo lastnosti spremenljivk, saj so njihove vrednosti 
variance višje od 20 %, drugi pa glede na rezultat niso primerni za pojasnjevanje. 20 % 
je po Čagran (2004, 5–19) najnižja meja, ki je dovoljena za veljavnost merilnega 
instrumenta. V našem primeru imajo faktorji, ki pojasnjujejo pripravljenost na 
sodelovanje, zelo nizke vrednosti variance, in sicer pod 20 % (prvi faktor 18 %, drugi 
12,3 % in tretji 14,4 %), zato niso primerni za pojasnjevanje. Veliko primernejši so 

faktorji za pojasnjevanje razvoja zeliščne vasi in uspešnosti delovanja. 

Zainteresiranost prebivalcev za sodelovanje pri projektu vzpostavljanja zeliščne vasi 
smo ugotavljali z različnimi spremenljivkami in raziskovalnimi metodami. Razlike v 
zainteresiranosti za sodelovanje smo ugotavljali z naslednjimi spremenljivkami: višina 
posameznikovega dohodka, velikost kmetije in dejavnost kmetije. 
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Preglednica 1: Rezultati homogenosti varianc 

 Levenova statistika p-vrednosti 

Višine mesečnega dohodka 0,471 0,626 
Velikosti kmetije oz. vrta 0,153 0,858 
Trenutne dejavnosti na kmetiji 0,133 0,876 

Opomba: Levenova statistika - izračun homogenosti varianc; p-vrednosti - statistična pomembnost 

V preglednici 1 smo najprej preverili homogenost varianc s pomočjo Levenovega 
preizkusa. Ugotovili smo, da so izračunane vrednosti Levenovega preizkusa višje od 
5 %, kar pomeni, da lahko govorimo o homogenosti varianc. Ob Levenovem preizkusu 
smo naredili tudi izračun analize variance (ANOVA), ki je potrdil homogenost varianc. Še 
več, opazimo, da so vrednosti Levenovega preizkusa dokaj visoke (njihova vrednost se 
glede na posamezno spremenljivko giblje od 62,60 % do 87,60 %, kar kaže na visoko 
stopnjo homogenosti varianc). P-vrednosti so zelo visoke tudi pri izračunu ANOVA, kjer 
se vrednosti gibljejo od 0,401 do 0,597 in prav tako kažejo na visoko stopnjo 
homogenosti variance (preglednica 2). 

Preglednica 2: Izračun aritmetičnosti varianc s pomočjo ANOVE 

 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 
kvadratov 

F 
p-

vrednosti 

Višine 
mesečnega 
dohodka 

Med skupinami 38,251 2 19,125 13,393 0,401 

Znotraj skupin 124,238 89 1,428   

Skupaj 162,489 91       

Velikosti 
kmetije oz. 
vrta 

Med skupinami 42,295 2 21,147 16,093 0,529 

Znotraj skupin 114,327 89 1,314   

Skupaj 156,622 91       

Trenutne 
dejavnosti 
na kmetiji 

Med skupinami 43,677 2 21,838 15,482 0,597 

Znotraj skupin 122,723 89 1,411   

Skupaj 166,400 91       

Opomba: df - stopinje prostosti, F-test - Levenova statistika, p-vrednosti - statistična pomembnost 

Prebivalci Hraš so se lahko med dejavniki, ki vplivajo na odločitev o sodelovanju, 
odločali med višino mesečnega dohodka, velikostjo kmetije in dejavnosti, ki jo ima 
kmetija. Analiza je pokazala, da na odločitev glede sodelovanja pri projektu vplivajo 
navedeni dejavniki, vendar ne tako močno, da bi lahko bili odločilni.  

Ali je uspešen razvoj zeliščne vasi povezan z zmožnostjo pridobivanja poslovnih 
partnerjev, nepovratnih sredstev in partnerskega sodelovanja med različnimi 
institucijami smo preverjali s pomočjo multiple regresijske analize, pri čemer smo pred 
tem že izvedli testiranje primernosti spremenljivk za faktorsko analizo. Prebivalcem Hraš 
smo dali v ocenjevanje sedem spremenljivk, za katere smo predvidevali, da lahko 
odločilno vplivajo na uspešnost razvoja zeliščne vasi. Vprašanja so vsebovala 
petstopenjsko Likertovo lestvico, s katero smo lahko merili, kako močno posamezna 
komponenta vpliva na možnost za uspešnega razvoja zeliščne vasi. 

S faktorsko analizo in pravokotno rotacijo faktorjev smo v nadaljevanju analize 
določili nove, sintetične spremenljivke. Te so določene kot linearna kombinacija izvirnih 
spremenljivk. Pri faktorskem modelu smo poleg ocene komunalitet izvedli še oceno 
faktorskih uteži s pravokotno rotacijo faktorjev (rotirani faktorji so neodvisni med seboj). 
Iz raziskave nismo izključili nobene spremenljivke, saj so vrednosti komunalitete pri vseh 
spremenljivkah presegale 50 %. 
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Primerno število faktorjev smo določili na temelju presoje teh parametrov (Hair in 
sod., 2006, povz. po Podbrežnik in Bojnec, 2013): lastne vrednosti uporabljenih 
faktorjev morajo biti višje od 1 in posamezna spremenljivka mora pojasniti vsaj en 
faktor. Kumulativni delež pojasnjene variance, ki pomeni odstotek variance neke  

spremenljivke, ki pripomore h korelacijam z drugimi spremenljivkami ali je skupna z 
drugimi spremenljivkami, mora znašati vsaj 50 %, tako da z enim ali nekaj faktorji 

pojasnimo 50 % variabilnosti podatkov. 

Preglednica 3: Prikaz vrednosti faktorske analize po posameznih komponentah 

 
Faktorji 

 
Spremenljivke 1 2 Komunalitete 

Pridobivanja strateških poslovnih partnerjev 0,866 -0,262 0,819 

Pridobljenih nepovratnih sredstev 0,749 -0,286 0,642 

Partnerstva z državo, občino in državnimi institucijami 0,651 -0,521 0,695 

Lastne blagovne znamke 0,775 -0,272 0,675 

Sposobnosti prilagajanja zahtevam tržišča 0,777 0,369 0,739 

Prilagojenosti ponudbe različnim starostnim skupinam 0,808 0,365 0,786 

Medsebojno zaupanje 0,650 0,631 0,821 

 

Rezultati kažejo, da prvi faktor (F1) pojasnjuje 24,3 % celotne variance, drugi faktor 
(F2) dodatno pojasnjuje 27,1 % variance, ki s prvim faktorjem še ni bila pojasnjena. V 

prvi in drugi faktor so vključene vse spremenljivke. 

Na podlagi rezultatov analize je bilo zaznati tudi dejavnike in odstopanja, ki ne 
kažejo na močno pozitivno povezanost spremenljivk. Povezanost navedenih spremenljivk 
je še vedno pozitivna in prisotna, vendar prenizka (preglednica 3). Poudariti je treba, da 
je zelo močna pozitivna povezanost zaznana na področju pridobivanja strateških 
poslovnih partnerjev, se pa povezanost bistveno zmanjša pri pridobljenih nepovratnih 
sredstvih in preostalih spremenljivkah.  

Izsledki raziskave kažejo, da kar 42 % anketiranih prebivalcev Hraš meni, da je 
pridobitev strateških partnerjev ključna za razvoj projekta. Nekoliko šibkejše je strinjanje 
glede pomena nepovratnih sredstev za projekt. 63 % anketiranih prebivalcev Hraš je 
prepričanih, da projekt za uspešno delovanje in razvoj potrebuje povratna sredstva s 
strani države in EU, a se tudi strinjajo, da je treba projekt izpeljati premišljeno, prav 
tako pridobivanje nepovratnih sredstev. Od treh izbranih parametrov najnižji pomen 
pripisujejo pomenu sodelovanja z institucijami. Temu anketirani prebivalci Hraš ne 
pripisujejo niti 50 % pomembnosti, kar kaže na močno nezaupanje v institucije. To se je 
potrdilo tudi med izvajanjem ankete, saj so mnogi anketiranci izpostavili birokratske 
ovire in zamudnost pri pridobivanju dokumentacije. 

V analizi smo se posvetili tudi vprašanju pripravljenosti na sodelovanje glede na 
starost prebivalcev, ki smo jih anketirali. Pripravljenost za sodelovanje v projektu v 
povezavi s starostjo anketirancev smo prikazali s frekvenčno porazdelitvijo ter 
korelacijsko in regresijsko analizo. Že med potekom anketiranja smo ugotavljali, da so 
mlajši veliko bolj naklonjeni sodelovanju pri projektu kakor starejši. Ti so večinoma že 
upokojeni in bi jim sodelovanje pri projektu predstavljajo dodatno breme in aktivnosti. 
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Preglednica 4: Zainteresiranost za sodelovanje glede na starost po analizi variance  

 Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F p-vrednosti 

Med skupinami 6,094 1 1,523 1,991 0,103 
Znotraj skupin 65,028 90 0,765   
Skupaj 71,122 91       

Opomba: df – stopinje prostosti, F-test - Levenova statistika, p-vrednosti - statistična pomembnost 

V analizi je sodelovalo veliko anketirancev starejših od šestdeset let, zato 
predpostavljamo, da bi bila v primeru sodelovanja večjega števila mladih slika 
pomembno drugačna. Izvedli smo tudi regresijsko analizo, ki je še potrdila naša 
predvidevanja o povezanosti pripravljenosti na sodelovanje v projektu s starostjo. 

Preglednica 5: Prikaz pojasnjenosti variance ali odvisnosti sodelovanja glede na starost 

Model R R2 Prilagojeni R2 Ocena standardne napake 

1 0,687a 0,472 0,296 9,96884 

Opomba: R - korelacijski koeficient, R2 determinacijski koeficient 

Iz rezultatov analize, prikazanih v preglednici 5, lahko razberemo, da je samo 
47,2 % odvisne spremenljivke sodelovanja pojasnjene s starostjo. Starejši prebivalci 
zaradi starosti in želje po umirjenem življenju pri projektu ne bi želeli sodelovati, saj 
menijo, da so v življenju že dovolj naredili in da ne potrebujejo dodatnega zaslužka. 
Projekt je bolj zanimiv za mlade, ki čakajo na priložnost za udejstvovanje in si želijo 
dodatnega zaslužka. Zaznali smo vpliv različnih odločitev glede na starostno obdobje, 
vendar menimo, da na odločitev vplivajo tudi številni drugi dejavniki in da je presplošno 
govoriti le o dejavniku starosti. 

V zadnjem delu analize smo proučevali povezanost razvoja zeliščne vasi z zdravim 
načinom življenja, vseživljenjskim učenjem in razvojem turizma v vasi. 

Faktorska analiza, kot je prikazano v preglednici 6, je pokazala, da so bile izbrane 
spremenljivke ustrezne, saj je bila komunaliteta vseh spremenljivk višja od 50 %. 
Vrednost spremenljivke spodbujanja zdravega načina življenja je bila najnižja in je 
znašala 69,2 %, vrednost spremenljivke glede spodbud s strani države in občine z 
najvišjim odstotkom komunalitete pa je bila 82,9 %. 

V nadaljevanju raziskave nas je zanimalo, kakšna je homogenost varianc. 

Spremenljivke, s katerimi smo želeli opredeliti širši pomen razvoja zeliščne vasi, so se 
nanašale na širjenje zavesti o zdravem načinu življenja, razvoju turizma v vasi, razvoju 
novih izdelkov in sledenju konkurenci, nekoliko pa smo se dotaknili tudi ponudbe ter 
zunanjih in notranjih faktorjev, ki lahko vplivajo na razvoj. 
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Preglednica 6: Faktorska analiza 

  Faktorji   

Spremenljivke 1 2 3 Komunalitate 

Spodbujanje zdravega načina življenja 0,751 -0,285 -0,218 0,692 
Vseživljenjsko učenje 0,761 -0,386 0,268 0,800 
Razvoj turizma v vasi 0,687 -0,490 0,315 0,811 
Razvoj lastnih in unikatnih izdelkov 0,808 -0,202 -0,158 0,719 
Široka in raznolika ponudba izdelkov 0,824 -0,118 -0,320 0,795 
Predani in zaupanja vredni ljudje 0,654 0,387 -0,395 0,734 
Spodbuda s strani države in občine 0,612 0,423 0,524 0,829 
Nenehno spremljanje konkurence 0,672 0,435 0,408 0,807 
Spodbujanje inovativnosti 0,710 0,425 -0,285 0,766 

4 Ugotovitve in sklep 

Zeliščarstvo ima v Sloveniji zelo dolgo zgodovino, vendar pa je slabo raziskano. Kar 
nekaj raziskav je bilo narejenih na področju posameznih zelišč, ne pa tudi v širšem 
smislu.  

Naša raziskava je pokazala, da na zainteresiranost za sodelovanje pri razvoju 
zeliščne vasi vpliva potencialni mesečni dohodek, ki bi ga prebivalci prejeli kot 
nadomestilo za opravljeno delo, to je vzgojo zelišč in pripravo izdelkov. Na 
zainteresiranost vplivata tudi velikost razpoložljivega kmetijskega zemljišča ali vrta in 
trenutna dejavnost na kmetiji. Predvsem večji kmetje (po površini kmetijskih zemljišč) 
menijo, da bi se morebiti odločili za sodelovanje pri projektu zeliščna vas, a to nikakor 
ne bi bila najpomembnejša dejavnost na kmetiji, vidijo jo bolj kot dopolnilno dejavnost 
govedoreji ali pridelavi krmnih poljščin. Predvsem za starejše prebivalce in upokojence ni 
ključna višina prihodka, ki bi ga pridobili iz naslova pridelave zdravilnih zelišč, saj vsi 
prejemajo pokojnine, mnogi pa tudi niso pripravljeni na spremembe. Domnevamo, da 
na manjšo zainteresiranost za sodelovanje vplivajo še drugi dejavniki, ki jih zaradi 
nepoznavanja situacije nismo vključili v anketni vprašalnik. Med izvedbo anketiranja so 
anketiranci omenjali še nekatere druge dejavnike kot na primer slabši sosedski odnosi in 
nezaupanje, ki izhaja iz preteklega sodelovanja. Glede na današnje razmere na trgu in 
brezposelnost pa je v vasi kljub temu mogoče zaznati zanimanje za projekt. Podatki 
analize tudi kažejo, da so za uspešen razvoj zeliščne vasi potrebne finančne spodbude, 

premišljeno izbrani strateški poslovni partnerji in vseživljenjsko učenje. 

Zanimanje za sodelovanje je nekoliko večje med aktivnim prebivalstvom in tudi med 
tistimi, ki so tik pred upokojitvijo, saj v projektu zeliščne vasi vidijo dodaten vir zaslužka 
in možnost izboljšanja kakovosti življenja. Ob tem pa priznavajo, da ima vsak od njih na 
voljo vsaj nekaj zemlje, ki bi jo lahko koristno uporabili. Analiza je pokazala, da ljudje 
pričakujejo, da bi projekt vodile odgovorne osebe, ki bi znale povezati lokalne prebivalce 
in poslovne partnerje ter bi vasi priskrbele zadostno mero prepoznavnosti in turistične 
odmevnosti. 

Pri snovanju ideje razvoja zeliščne vasi smo se opirali na avstrijski projekt Zeliščne 
vasi Irschen, ki se je v 24 letih iz nepoznanega, odročnega kraja postavila na zemljevid 

Avstrije kot zanimiva turistična destinacija. Številne tuje analize so pokazale, da 
povezanost med pridelavo zelišč in turistično dejavnostjo ni pogoj za uspeh, je pa 
turizem vsekakor dejavnost, ki lahko približa zeliščarstvo ljudem ter jim povrne zaupanje 
v zdravo prehrano in zelišča.  

V Hrašah deluje ponudnik turističnih storitev, poleg tega je vas blizu Bleda in 



152 

© DAES 2016 

Katarina Vita Dolinar Bobič in Štefan Bojnec 

 
 

 

Radovljice, ki sta zaradi turističnih znamenitosti in naravnih danosti zelo dobro 
prepoznavna in obiskana. Hraše ležijo v gorskem okolju in so odlična izhodiščna 
pohodniška točka. Imajo torej številne predispozicije, da postanejo uspešna zeliščna in 
turistična vas. To je glede na rezultate raziskave in na pogovor z domačini nekoliko manj 
po godu starejšim prebivalcem, ki si želijo, da bi vas še naprej ostala mirna, brez 
večjega števila prebivalcev in množičnega prihoda turistov. Analiza je pokazala, da se 
več kot 50 % anketiranih prebivalcev strinja, da je razvoj turizma v vasi pomemben. Jih 
je pa skoraj 20 % prepričanih, da je razvoj turizma popolnoma nepomemben in da ga 
vas ne potrebuje. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da ankterirani prebivalci menijo, 
da je treba veliko pozornosti nameniti predvsem lastnim unikatnim izdelkom, s katerimi 
bi se razlikovali od konkurence in bi z njimi ustvarjali tržni delež z lastno blagovno 
znamko. Kar 82,5 % vseh anketiranih prebivalcev namreč meni, da so lastni in unikatni 
izdelki zagotovilo za uspešno delovanje, ob tem pa je še kako pomembna njihova 
kakovost, ki bi kupce prepričala, da se vrnejo in da jih ponovno kupijo. Kar 49,5 % 
vprašanih je mnenja, da je široka in raznolika ponudba nujna, če vas želi uspeti, z njimi 
se strinja tudi 39,6 % vprašanih – ti so mnenja, da je pestrost ponudbe še kako 
pomembna. Tudi pri tem vprašanju pa se je pokazalo, da anketiranci velik pomen 
prepisujejo predanim in zaupanja vrednim ljudem. 91,5 % vseh anketiranih prebivalcev 
je prepričanih, da projekt ne more uspeti brez predanosti in zaupanja.  

Zadnje pomembno področje naše raziskave je zajemalo dejavnike, ki vplivajo na 
dolgoročen uspešen razvoj zeliščne vasi. Ugotovili smo, da izbrani faktorji odločilno 
vplivajo na uspešnost razvoja projekta, kar kaže visoka homogenost variance. Prebivalci 
so lahko izbirali med najrazličnejšimi dejavniki od raznolikosti proizvodov, ki bi jih vas 
ponudila obiskovalcem in trgu, do načinov sodelovanja, lastne blagovne znamke, razvoja 
turizma v vasi in drugih faktorjev.  

Na podlagi rezultatov raziskave lahko rečemo, da se prebivalci zavedajo dejavnikov, 
ki lahko vplivajo na uspešen razvoj projekta zeliščne vasi. Faktor spodbujanja zdravega 
načina življenja je po mnenju 83,6 % anketiranih prebivalcev Hraš zelo pomemben za 
potencial razvoja zeliščne vasi. Zdravilna zelišča pripomorejo k vzdrževanju naravnega 
ravnovesja v telesu, njihova prednost pa je tudi preprosta uporaba. Drugi faktor, ki smo 
ga vključili, je vseživljenjsko učenje. 34,1 % anketiranih prebivalcev Hraš meni, da je 
vseživljenjsko učenje zelo pomembno za razvoj vasi, saj se tako pridobiva novo znanje. 
Ne glede na starost se morajo prebivalci seznaniti z obstoječimi in novimi znanji na tem 

področju in jim slediti. 33 % vprašanih se s takim razmišljanjem strinja in meni, da je 
vseživljenjsko učenje pomembno za prihodnost razvoja zeliščne vasi.  

Spoznanja, do katerih smo prišli vsebujejo pomembne informacije o zanimanju 
anketiranih prebivalcev za takšno dejavnost. Menimo pa, da vas Hraše, ki smo jo izbrali, 
zaradi svoje preteklosti ni primerna vas za zagon projekta. Težave so nastale pri deljenju 
denarja od prodaje zemljišč, ki jih je v preteklosti upravljala državna zadruga. Mnogi 
vaščani so prepričani, da prodaja ni potekala pravilno, zato so v vasi nastale velike 
zamere, nezaupanje in nenaklonjenost novim projektom. Predpostavljamo, da bi lahko 
zeliščno vas brez večjih težav uredili kje drugje v Sloveniji. 

Za razvoj podeželja v naslednjih letih bo država namenila finančne spodbude, s 
katerimi bo spodbudila pridelavo in predelavo zdravilnih rastlin. Pridelava nekaterih vrst 
zdravilnih zelišč spada med donosnejše kmetijske kulture, ki lahko zagotovijo višji 
zaslužek, zato bi ta zelišča lahko bila primerna tudi za manjše slovenske kmetije, ki 
razpolagajo z manjšim obsegom obdelovalnih površin. S tem bi lahko pomembno 
okrepili tudi samooskrbo z aromatičnimi in zdravilnimi rastlinami. Res pa je, da bi se 
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morala za gojenje zelišč nekoliko spremeniti način pridelave in miselnost ljudi. Pridelava 
zelišč je močno pogojena z ekološko pridelavo ter odsotnostjo fitofarmacevtskih 
sredstev. A glede na to, da mnoge slovenske kmetije ležijo na težje dostopnih področjih, 
da je Slovenija zelo hribovita, predvsem pa področje Gorenjske, bi lahko bila ta 
dejavnost zanimiva za gorske kmetije. 

Rezultati raziskave lahko predstavljajo pomembno izhodišče za oblikovanje in zagon 
projekta zeliščne vasi v Sloveniji. Ugotovitve so zanimive za snovalce projektov kot 
osnova za analizo zainteresiranosti anketiranih prebivalcev za sodelovanje pri projektu in 
za lažje razumevanje pričakovanj prebivalcev neke vasi. Spoznanja in izsledki raziskave 
lahko predstavljajo dobro izhodišče za načrt kakovostnega projekta zeliščne vasi, ki bo 

vseboval vse bistvene gradnike in pripomogel k uresničitvi zastavljenega projekta.  

Iz rezultatov raziskave izhaja, da na razvoj uspešnega projekta zeliščne vasi vplivajo 
številni parametri in morebiti tudi to, da na tem področju anketiranim prebivalcem nismo 
mogli postreči s točnimi podatki glede izvedbe. Dejavniki, ki smo jih navedli in med 
katerimi so se odločali anketirani prebivalci Hraš, imajo zanje različen pomen. Med 
najpomembnejšimi, ki smo jih tudi podrobneje analizirali, so: sodelovanje s strateškimi 
poslovnimi partnerji, pridobljena nepovratna sredstva in sodelovanje z različnimi 
institucijami. Glede na gospodarsko stanje v Sloveniji lahko rečemo, da je povezovanje s 
strateškimi partnerji ključno, vendar je potreben tehten premislek, kdo so tisti partnerji, 
s katerimi se je smiselno povezati, kako tesno in predvsem, kakšna je njihova vloga na 
tržišču. Za sodelovanje pri projektu je smiselno izbrati partnerje, ki lahko pospešijo 

razvoj projekta, mu prinesejo dodano vrednost in mu zagotovijo ključne odjemalce – ti 
so bistveni za zagon in nadaljnji razvoj. Ustreznost partnerjev merimo z njihovim 
prispevkom k projektu, število partnerjev pa ni tako odločilno. Anketiranim prebivalcem 
Hraš smo nakazali tudi možnost medsebojnega sodelovanja in zaupanja. To se je za 
anketirane prebivalce Hraš izkazalo kot eden od pomembnejših dejavnikov, saj menijo, 
da brez zaupanja ne gre.  

S pomočjo analize smo prišli do spoznanja, da je projekt zeliščne vasi izvedljiv in da 
je zanimanje zanj dokaj veliko, a je treba prej zadostiti nekaterim pogojem, predvsem 
na področju zaupanja in predanosti delu. Zaključimo lahko, da nam je raziskava dala 
dober vpogled v raziskovano področje in odprla zanimiva vprašanja ter tako nakazala 
možnosti za dodatno, še bolj poglobljeno raziskovanje. 

5 Viri in literatura 
Čagran B. 2004. Univariantna in multivariantna analiza podatkov: zbirka primerov uporabe metod s 

SPSS. Maribor, Pedagoška fakulteta: 5-19 str. 

Eurostat. 2013. Farm structure statistics. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Farm_structure_statistics (19. 
nov. 2014) 

Hair J., Black W., Babin B., Anderson R.E., 2006. Multivariate data analysis. Upper Saddle River: 
New Jersey. Pearson Prentice Hall: 816 str. 

Mandler E. 2015. Predstavitev projekta zeliščne vasi, Irschen (osebni vir, 27. apr. 2015) 

Marjetič Žnider A. 2014. Priložnost zeliščarstva skozi ukrepe kmetijske politike 2014–2020. Interno 
gradivo. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (neobjavljeno) 

Pelko N. 2014. Gojenje in spravilo zelišč. Novo mesto, Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije, 
Kmetijsko gospodarski zavod Novo mesto: 2 str. 

Podbrežnik I., Bojnec Š. 2013. Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah. Ljubljana: 
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: 169 



154 

© DAES 2016 

Katarina Vita Dolinar Bobič in Štefan Bojnec 

 
 

 

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-154-0.pdf (15. mar. 2015)  

Željan K. 2014. Zeliščar – poklic prihodnosti?. Delo.si. 
http://www.delo.si/druzba/delova-borza-dela/zeliscar-poklic-prihodnosti.html (19. feb. 2016)  

 

 



© DAES 2016 

7. konferenca DAES »Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva«. 

Ljubljana, 8.–9. december 2016, s. 155-160. 
 

 

ODNOS POTROŠNIKOV DO LOKALNIH 
KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV Z 

OBMOČJA GORIŠKE POKRAJINE V SLOVENIJI IN 
ITALIJI 

Vesna MILIČIĆa, Andrej UDOVČa, Majda ČERNIČ ISTENIČa, Anton PERPARa 

IZVLEČEK 

Lokalna pridelava in potrošnja lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov postajata vse 
bolj pomembna in aktualna tematika. Povezovanje majhnih kmetijskih pridelovalcev in 
vzpostavitev skupnega trga lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov so ključnega 
pomena za povečanje konkurenčnosti prodaje in ozaveščanje kupcev o pomenu lokalno 
pridelane hrane. Številne raziskave potrjujejo, da med kupci vse bolj narašča zavedanje 
o pomenu zmanjševanja prehranskih kilometrov in koristih uživanja lokalno pridelane 
hrane na zdravje. V prispevku so predstavljeni rezultati anketiranja, ki smo ga opravili z 
anketiranjem na terenu in s pomočjo spletnega orodja za anketiranje 1KA (EnKlik 
anketa). Anketiranje je potekalo od februarja do vključno decembra 2014. Na anketni 
vprašalnik je odgovorilo 319 kupcev, ki so bili pripravljeni sodelovati, od tega 197 na 
slovenski in 122 na italijanski strani. Podatki so bili statistično obdelani s pomočjo 
izbranih statističnih orodij. Zanimalo nas je ali obstajajo statistično značilne razlike med 
slovenskimi in italijanskimi kupci. Rezultati analize so pokazali, da so cena, lokalnost in 
bližina nakupa med pomembnejšimi odločitvenimi dejavniki za nakup kmetijskih 
pridelkov in izdelkov. V primerjavi z italijanskimi je slovenskim kupcem cena 
pomembnejša, kar je posledica razlik v višini skupnega mesečnega dohodka v 
gospodinjstvu. Pri slovenskih kupcih poleg cene, lokalnost in bližina nakupa 
pomembneje vplivata na nakupno odločitev. 

Ključne besede: odnos potrošnikov, Goriška regija, lokalni trg, odločitveni dejavniki, vedenje 
potrošnikov, tržna analiza 

CONSUMERS' ATTITUDES TOWARDS LOCAL 
AGRICULTURAL PRODUCE AND PRODUCTS FROM THE 

GORIZIA AREA IN SLOVENIA AND ITALY 

ABSTRACT 

Local production and consumption of local agricultural produce and products are 
becoming an increasingly important and topical theme. The integration of small 
agricultural producers and the establishment of a common market of local agricultural 
produce and products are essential for increasing the competitiveness of sales and 
consumers’ awareness of the importance of locally grown food. Numerous studies 
confirm a growing awareness of the importance of reducing food miles and the health 
benefits of consuming locally grown food among consumers. The paper presents the 
results of a survey which was conducted by means of field interviews and web survey 
using on line tool 1KA (OneClick survey). The survey was conducted between February 

                                                           
a Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega 
prostora, ekonomiko ter razvoj podeželja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana; vodilni avtor: 
vesna.milicic@bf.uni-lj.si 
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and December 2014. The questionnaire was completed by 319 consumers who were 
willing to participate, including 197 on the Slovenian side and 122 on the Italian side of 
the border. The data were statistically analyzed by means of statistical tools. The 
research question was whether there are statistically significant differences between 
Slovenian and Italian consumers. The results of the analysis show the price, local origin 
and proximity of purchase to be among the most important factors for constructing the 
purchase decision. Compared with Italian consumers, Slovenian consumers find the 
cost more significant, which is a consequence of the differences in the total monthly 
household income. Local origin of the produce and proximity of purchase also influence 
Slovenian consumers’ purchasing decisions to a more significant degree. 

Key words: consumers' attitudes, Goriška region, local market, decision making factors, consumer 
behaviour, market analysis 

1 Uvod 

1.1 Odnos potrošnikov do lokalnih pridelkov in izdelkov 

Lokalna pridelava in potrošnja lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov postajajo vse 
bolj pomembna in aktualna tematika. Povezovanje majhnih kmetijskih pridelovalcev in 
vzpostavitev skupnega trga lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov so ključnega 
pomena za povečanje konkurenčnosti prodaje in ozaveščanje kupcev o pomenu lokalno 
pridelane hrane. Tega se zavedajo tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, kjer so v letu 2014 pripravili projekt »Lokalna kakovost« (MKGP, 2015), s 
katerim želijo spodbuditi prehranjevanje z lokalno pridelano in predelano hrano, obenem 
pa potrošnike seznaniti s sistemom sledljivosti »od vil do vilic«. Cilj projekta je 
spodbuditi lokalno samooskrbo s kmetijskimi pridelki, dvigniti ozaveščenost o prednostih 
lokalne hrane in informirati potrošnike o tem, kje lahko pridobijo bistvene informacije o 
proizvodih, ki so pomembne za njihovo odločitev o nakupu (MKGP, 2015). Spodbujanje 
prodaje lokalnih kmetijskih proizvodov bistveno prispeva k zmanjšanju prehranskega 
ogljičnega odtisa, poleg tega lokalno pridelana hrana vsebuje bistveno več vitaminov kot 
hrana, ki prepotuje tisoč in več kilometrov. Černe in Vrhovnik (1992) navajata, da solata 
že po enem dnevu hranjenja pri 20°C izgubi do 34 % C vitamina in po dveh dnevih 
41 %, zato je toliko bolj pomembno uživati čim bolj svežo zelenjavo, ki je bila čim krajši 
čas v transportu in skladiščih. Številne raziskave potrjujejo, da med kupci vse bolj 
narašča zavedanje o pomenu zmanjševanja prehranskih kilometrov (Marsden in sod., 
2000; Brown in sod., 2009) in koristih uživanja lokalno pridelane hrane na zdravje (Boer 
in sod., 2007; Barr in sod., 2011). 

2 Metode dela in podatki 

2.1 Območje anketiranja  

Izbrano območje anketiranja je zajemalo čezmejno območje Slovenije in Italije, 
natančneje občino Gorica v Italiji ter Mestno občino Nova Gorica in občino Šempeter-
Vrtojba v Sloveniji. Območje anketiranja obsega skupaj 336 kvadratnih kilometrov, od 
tega Gorica 41, Mestna občina Nova Gorica 280 in občina Šempeter-Vrtojba 15 
kvadratnih kilometrov. Skupno število prebivalcev, ki prebivajo na območju raziskave 
obsega 78.099 prebivalcev, od tega jih v Gorici prebiva 40.000, v Mestni občini Nova 
Gorica 31.797 (stanje na dan 1. julija 2013) in v občini Šempeter-Vrtojba 6.302 (stanje 
leta 2014).  
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2.2 Izvedba anketiranja 

Anketiranje kupcev je potekalo od februarja do vključno decembra 2014. Anketni 
vprašalnik za kupce je bil pripravljen tako v spletni kot tiskani različici v slovenskem in 
italijanskem jeziku. Spletno anketiranje smo izvedli s pomočjo 1KA (EnKlik anketa) 
orodja za spletno anketiranje in je potekalo od 25.02.2014 do 25.05.2014. Prav tako je 
bilo izvedeno anketiranje na terenu, v okviru večjih lokalnih prireditev (sejem 
Expomego, kmečka tržnica v Tolminu, dogodek Alimenta v Gorici). Tiskana različica 
anketnih vprašalnikov je bila skupaj z dopisom poslana tudi po pošti na naslove 
potencialnih kupcev, ki smo jih izbrali naključno iz telefonskega imenika. Poštno 
anketiranje je bilo izvedeno tako na italijanski kot na slovenski strani izvajanja projekta 

in je potekalo v mesecu oktobru 2014. 

Anketni vprašalnik je obsegal 33 vprašanj in je bil razdeljen na dva dela. Prvi del je 
obsegal 7 osnovnih demografskih vprašanj o spolu, letnici rojstva, kraju bivanja, številu 
družinskih članov v gospodinjstvu, višini skupnih mesečnih dohodkov v gospodinjstvu, 
statusu zaposlitve in doseženi izobrazbi. Drugi del se je nanašal na vprašanja o nakupnih 
navadah, kjer smo anketirance spraševali o tem kje največkrat nakupujejo kmetijske 
pridelke in izdelke, kdo opravlja nakupe v gospodinjstvu, koliko česa kupujejo, kaj so 
najpomembnejši odločitveni dejavniki, ki vplivajo na izbiro pri nakupu, ali se poslužujejo 
spletnih nakupov, kaj najpogosteje nakupujejo prek spleta, ali bi bili pripravljeni prek 
spleta kupovati kmetijske pridelke in izdelke in ali bi bili pripravljeni plačati več za nakup 
lokalno pridelanih izdelkov in podobno.  

2.3 Statistična obdelava podatkov 

Zbrane odgovore anketirancev smo statistično obdelali. Skupaj je bilo vrnjenih 319 
anketnih vprašalnikov, od teh so jih 122 izpolnili italijanski in 197 slovenski kupci. 37 
anketirancev ni navedlo kraja bivanja. S statistično obdelavo podatkov smo pridobili 
informacijo o povpraševanju in motivih za nakup kmetijskih pridelkov in izdelkov na 
obravnavanem območju. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 68,4 % žensk in 31,6 % 
moških, največ tistih, ki prebivajo v 2-članskem gospodinjstvu s skupnim mesečnim 
dohodkom v gospodinjstvu med 1.000 in 2.000 evri in so stari med 30 in 49 let ter imajo 
dokončano univerzitetno izobrazbo. Anketirani italijanski kupci imajo v primerjavi s 
slovenskimi nižjo izobrazbo in višji skupni mesečni dohodek v gospodinjstvu.  

3 Rezultati 

3.1 Odnos anketiranih kupcev do lokalnih kmetijskih pridelkov in 
izdelkov 

Večina anketiranih kupcev povečini kupuje kmetijske proizvode v supermarketu, 
hipermarketu in veleblagovnici. Tem sledijo nakupi na tržnici s sadjem in zelenjavo in v 
prodajalnah s sadjem in zelenjavo. Šele na četrtem mestu je nakup na kmetiji. Na 
zadnjem mestu je nakup prek spleta. Glavni razlog zakaj se anketiranci ne odločijo za 
nakup kmetijskih proizvodov prek spleta je ta, da si želijo proizvod pred nakupom 
ogledati v živo, ga povohati, potipati in če je možno tudi okusiti. Izkazalo se je, da so 
senzorične lastnosti ključnega pomena pri nakupu kmetijskih pridelkov in izdelkov, zlasti 
v primeru svežih, sezonskih pridelkov, kot so npr. sadja in zelenjave. Spet drugi nimajo 
računalnika ali spletne povezave ali pa trenutno sploh nimajo potrebe po spletnem 
nakupu, saj se raje sami odpravijo v trgovino, tržnico ali h kmetu, kjer opravijo nakup. 
Anketirancem je pomembno, da se pri nakupu kmetijskih pridelkov in izdelkov vzpostavi 
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zaupanje med kupcem in ponudnikom, ki vodi v dolgotrajen in stabilen nakupovalni 
odnos. To potrjuje tudi Košakova (2010), ki v svoji raziskavi ugotavlja, da kmetje 
pridelovalci kot glavno prednost osebne prodaje vidijo v vzpostavitvi osebnega odnosa s 
potrošniki in njihovo individualno obravnavo, kar vodi do zvestega kroga kupcev. 
Nasprotno raziskava Društva za marketing Slovenije (DMS, 2011) ugotavlja, da je opaziti 
večje nakupe hrane in pijače, zdravil in kozmetike prek spleta, kar nakazuje na 
učinkovito tržno pot, časovno manj zahtevno obliko nakupovanja in na večanje koncepta 
samooskrbe. Rezultati anketiranja so pokazali, da so italijanski anketirani kupci v 
primerjavi s slovenskimi v večji meri pripravljeni kupovati kmetijske pridelke in izdelke 
prek spleta. Na tedenski ravni anketirani kupci v povprečju kupijo največ jajc, svežega 
sadja in svežega mleka.  

3.2 Odločitveni dejavniki pri nakupu lokalnih kmetijskih pridelkov 

in izdelkov  

Prehranska kriza in spremenjene gospodarske razmere vsekakor pomembno vplivajo 
na oblikovanje nakupovalnih navad kupcev (Damjan in Možina, 2002). V krizi potrošniki 
nekatere živilske izdelke zamenjujejo z drugimi in so vedno bolj pozorni na njihovo ceno, 
poleg tega iščejo in izkoristijo tudi druge prehranske vire, s katerimi poskušajo 
zadovoljiti svoje prehranske potrebe (Valjavec, 2013). Poleg višine mesečnega dohodka 
na končno odločitev za nakup kmetijskih pridelkov in izdelkov vpliva tudi dosežena 
izobrazba anketirancev, kar v svoji študiji ugotavlja tudi Juvančič (2012), ki navaja, da 
anketiranci s končano osnovno šolo ali manj, pripisujejo ceni večji pomen kot tisti s 

končano srednješolsko izobrazbo. Rezultati našega anketiranja so pokazali, da je 
anketiranim kupcem z nižjo izobrazbo cena pomemben odločitveni dejavnik pri nakupu 
kmetijskih pridelkov in izdelkov. V primerjavi z italijanskimi je slovenskim kupcem cena 
pomembnejša, kar gre najverjetneje pripisati višini skupnega mesečnega dohodka v 
gospodinjstvu, ki je v primeru slovenskih anketiranih kupcev nižja. Na vprašanje ali bi 
bili pripravljeni za spletni nakup kmetijskih proizvodov odšteti več denarja, 52 % 
anketiranih slovenskih in 37 % anketiranih italijanskih kupcev ni pripravljenih plačati 
več, medtem ko je 54 % anketiranih italijanskih in 40 % anketiranih slovenskih kupcev 
pripravljenih plačati od 1 do 5 % več od celotne vrednosti izdelka. Poleg cene je tako 
slovenskim kot italijanskim kupcem pri nakupu zelo in nadvse pomembna kakovost 
kmetijskih proizvodov. Kljub temu, da je cena pogosto glavni odločitveni dejavnik 

nakupa pri slovenskem povprečnem kupcu, predvsem zaradi nizke kupne moči, so 
rezultati naše raziskave pokazali, da je večini anketirancev kakovost kmetijskih pridelkov 
in izdelkov pomembnejša od cene (slika 1). 

Poleg cene in kakovosti sta pomembna odločitvena dejavnika za nakup tudi to, da je 
pridelek oz. izdelek pridelan oz. izdelan v lokalnem okolju in bližina nakupa, pri čemer 
sta slednja dva odločitvena dejavnika pomembnejša slovenskim anketiranim kupcem. Na 
vprašanje, ali bi kupovali lokalno pridelane kmetijske pridelke, je večina italijanskih 
anketiranih kupcev (79 %) odgovorila, da jih že kupuje. Tretjina (38 %) slovenskih je 
odgovorila, da bi jih mogoče kupovala, druga tretjina (33 %) jih že kupuje. Razlog za 
nizek odstotek pri slovenskih anketiranih kupcih je v tem, da jih večina bodisi pridela 
zelenjavo in sadje na lastnem vrtu bodisi jo dobi od sorodnikov ali prijateljev in zato ne 
vidijo potrebe po nakupu, še posebej v času glavne rastne sezone. Zaupanje slovenskih 
potrošnikov v ekološke in domače pridelke in izdelke potrjuje tudi raziskava, ki sta jo 
opravila Pogačnik in Žnidarčič (2010) na območju osrednje in SZ Slovenije. Rezultati 
njune raziskave so pokazali, da je kupcem pri nakupu, bolj kot cena, pomembno to, da 
je izdelek slovenski in ekološki, kar kaže na visoko ozaveščenost nekaterih slovenskih 
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potrošnikov v zvezi z ohranjanjem zdravja in okolja. Pri tem velja opozoriti na to, da se 
spremembe v nakupnih navadah zaradi kompleksnosti socio-ekonomskih dejavnikov 
potrošnikov dogajajo postopoma, zato se učinki ozaveščanja lahko pokažejo šele čez 
čas. 

 

Slika 1: Pomembnost cene in kakovosti kot odločitveni dejavnik za nakup kmetijskih 
pridelkov in izdelkov pri italijanskih in slovenskih anketiranih kupcih. 

4 Zaključek 

Rezultati anketiranja, ki je potekalo na območju občine Gorice v Italiji in območjih 
Mestne občine Nova Gorica in občine Šempeter-Vrtojba v Sloveniji od februarja do 

vključno decembra 2014, so pokazali, da anketirani kupci (n=319) kmetijske pridelke in 
izdelke najpogosteje kupujejo v supermarketu, hipermarketu in veleblagovnici. Tem 
sledijo nakupi na tržnici s sadjem in zelenjavo in v prodajalnah s sadjem in zelenjavo. 
Šele na četrtem mestu je nakup na kmetiji. Na zadnjem mestu je nakup prek spleta. Pri 
tem velja poudariti, da je večina slovenskih kupcev navedla, da zelenjavo in sadje bodisi 
pridelujejo na lastnem vrtu bodisi jo dobijo od sorodnikov ali sosedov, ki imajo vrt. 
Rezultati raziskave kažejo, da na nakup lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov najbolj 
vplivata kakovost in cena. V primerjavi z italijanskimi je slovenskim kupcem cena 
pomembnejša, kar gre najverjetneje pripisati višini skupnega mesečnega dohodka v 
gospodinjstvu, ki je v primeru slovenskih anketiranih kupcev nižja. Na vprašanje ali bi 
bili pripravljeni za spletni nakup kmetijskih proizvodov odšteti več denarja, 52 % 

anketiranih slovenskih in 37 % anketiranih italijanskih kupcev ni pripravljenih plačati 
več, medtem ko je 54 % anketiranih italijanskih in 40 % anketiranih slovenskih kupcev 
pripravljenih plačati od 1 do 5 % več od celotne vrednosti izdelka. Lokalnost in bližina 
nakupa sta pomembna odločitvena dejavnika za nakup kmetijskih proizvodov. 
Anketiranim kupcem je zelo in nadvse pomembno, da so kmetijski proizvodi pridelani 
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lokalno. Pri slovenskih anketiranih kupcih v primerjavi z italijanskimi lokalnost 
pomembneje vpliva na odločitev pri nakupu kmetijskih proizvodov. Prav tako bližina 
nakupa pomembneje vpliva na odločitev za nakup pri slovenskih anketiranih kupcih. V 
obeh primerih, tako lokalnost kot bližina nakupa, pomembneje vplivata na odločitev za 
nakup pri slovenskih anketiranih kupcih. 

Anketiranje je bilo izvedeno v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG 
Slovenija-Italija 2007–2013 sofinanciranega iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in nacionalnih sredstev. 
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KAKO MERITI DELOVANJE IN VPLIV ZADRUG 

Franci AVSECa 

IZVLEČEK 

Glede na poseben namen in način svojega delovanja zadruge dopolnjujejo pestrost 
podjetniške krajine ter prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu in družbenemu 
razvoju ter varstvu okolja. Zaradi manjšega števila v primerjavi s podjetniki in 
gospodarskimi družbami in različne razširjenosti v posameznih dejavnostih so zadruge 
institucionalno manj vidne, pozitivni učinki njihovega delovanja pa manj poznani in 
razisk(ov)ani. Statistični podatki o zadrugah ter merjenje učinkov in vplivov njihovega 
delovanja so potrebni najprej članom, da lahko objektivno in celovito ocenjujejo pomen 
in možnosti zadrug za uresničevanje svojih interesov. Statistični podatki o zadrugah 
koristijo tudi oblikovalcem politik, da lahko spremljajo širše družbeno koristne učinke 
delovanja zadrug ter oblikujejo zadrugam primeren pravni okvir in podporno okolje. 
Prispevek obravnava kvalitativno in kvantitativno (na primer statistično) raziskovanje 
zadružnega gibanja, vključno z definicijo in razmejitvijo zadrug od drugih 
institucionalnih enot. Sklepno analizira nekatere izkušnje z merjenjem ekonomskih, 
družbenih in okoljskih učinkov zadrug. 

Ključne besede: zadruge, statistika, vpliv zadrug 

HOW TO MEASURE PERFORMANCE AND IMPACT OF 
COOPERATIVES 

ABSTRACT 

Due to their specific objectives and the manner of their operation, cooperatives 
diversify the entrepreneurial landscape, contributing to the economic and social 
development and to the protection of environment. Howewer, being less numerous 
than sole proprietors and commercial companies, and unevenly dispersed across 
various sectors, cooperatives are often less visible, while the positive impacts of their 
operation are less known and researched. Therefore, statistical monitoring of 
cooperatives and measuring of their impacts are useful for their members to assess 
objectively and comprehensively the significance and the potential of cooperatives in 
realising their interests. On the other hand, statistical data about cooperatives enable 
the policy-makers to verify wider, community benefit impacts of cooperatives as well as 
to provide cooperatives with an adequate legal framework and supporting 
environment. The paper deals with qualitative and quantitative (statistical) research of 
the cooperative movement, including the definition and demarcation of cooperatives 
from other institutional units. Finally, it analyzes some experience with the 
measurement of economic, social and environmental impacts of cooperatives. 

Key words: cooperatives, statistics, impact of cooperatives 
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1 Uvod 
Po svoji organiziranosti in delovanju se zadruge razlikujejo tako od podjetij v lasti 

vlagateljev kot tudi od neprofitnih organizacij. Njihov pretežni namen je zagotavljanje 
koristi članom kot potrošnikom, dobaviteljem in delavcem (t. i. vzajemne zadruge) ali 
opravljanje splošno koristne dejavnosti (t. i. splošno koristne zadruge; na primer 
socialne zadruge ali zadruge kot socialna podjetja v slovenskem Zakonu o socialnem 
podjetništvu; prim. Fici, 2013; Draft principles of European cooperative law, 2015). 
Objektivni podatki so potrebni za oceno delovanja zadrug tako v korist članov kakor tudi 
v korist širše skupnosti (Carini in sod., 2015: 19).  

V posameznih državah so zadruge manj razširjene kot nezadružna podjetja v lasti 
vlagateljev (v Sloveniji je bilo 30. 6. 2016 na primer registriranih 422 zadrug in 72.375 
gospodarskih družb, od teh kar 69.988 družb z omejeno odgovornostjo, ter 85.192 
podjetnikov; prim. Informacije o Poslovnem registru Slovenije: zadnje poročilo, 2016). 
Izobraževanje in raziskave so usmerjene pretežno na tiste pravno organizacijske oblike 
gospodarskih subjektov, ki so najštevilnejše oziroma prevladujejo. Zato statistične 
publikacije in raziskave pogosto ne izkazujejo posebej podatkov o zadrugah, temveč jih 
vključujejo v kategorijo »ostalih« institucionalnih enot ali pa podatkov o zadrugah sploh 
ne zajemajo.  

Zanemarjanje zadrug v kvalitativnih in kvantitativnih družboslovnih raziskavah (o 
tem na primer podrobneje Kalmi, 2007) dodatno marginalizira zadruge in ignorira njihov 
dejanski ali vsaj potencialni prispevek k reševanju problemov, ki jih puščata nerešene 
trg (market failure) ali državna politika (state failure).  

Namen prispevka je odgovoriti na nekaj vprašanj, ki so skupnega pomena za 
sistematično merjenje zadružnega pojava v določenem prostoru in času.  

Širši vpogled v spremljanje in objavljanje podatkov o zadrugah smo pridobili ob 
zbiranju podatkov o registriranih in delujočih zadrugah v Sloveniji in drugih državah na 
območju bivše SFR Jugoslavije, pri čemer smo pregledali tudi nekatere uradne zadružne 
statistike izpred druge svetovne vojne in jih primerjali s kasnejšimi oziroma današnjimi. 
Statistično spremljanje zadrug osvetljujemo tudi s širšega in primerjalnega vidika. 
Izhajamo iz priporočil, kot so jih za spremljanje zadrug izoblikovale različne mednarodne 
vladne in nevladne organizacije na globalni ravni (na primer OZN, Mednarodna 
organizacija dela, Mednarodna zadružna zveza), in povzemamo prakso nekaterih držav 
pri prikazovanju statističnih podatkov o zadrugah v vseh ali le nekaterih dejavnostih.  

Prispevek ima poleg uvoda štiri razdelke. V naslednjem, drugem razdelku 
obravnavamo definicijo zadrug in predstavljamo nekaj osnovnih podatkov iz statističnih 
prikazov zadrug v svetu, Sloveniji in še nekaterih državah. Na podlagi objavljenih 
podatkov je mogoče sklepati na širino in globino posamezne raziskave. V tretjem 
razdelku so kratko opisane nekatere širše koristne funkcije zadrug, ki presegajo koristi 
aktualnega kroga članov in jih navaja literatura. Četrti razdelek analizira nekaj izkušenj s 
poročanjem zadrug o upoštevanju njihove identitete in njihovemu prispevku k 
trajnostnemu razvoju. Glavne ugotovitve povzema sklep. 

2 Definicija zadruge in zadružna statistika 

Po definiciji, ki jo vsebuje Izjava Mednarodne zadružne zveze o zadružni istovetnosti, 
je zadruga »avtonomno združenje oseb, ki so se prostovoljno povezale za uresničevanje 
njihovih skupnih gospodarskih, socialnih in kulturnih potreb in hotenj s skupnim in 
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demokratično upravljanim podjetjem« (Statement on the Co-operative Identity, 1996). 
Ta definicija je po mnenju teoretikov pomanjkljiva oziroma presplošna (Draft principles 
of European cooperative law, 2015), ker ne omenja za vzajemne zadruge bistvenega 
sodelovanja med člani in zadrugo, v katerem člani pridobivajo koristi predvsem kot 
dobavitelji, delavci ali potrošniki, medtem ko splošno koristne zadruge poslujejo ne le v 
interesu članov, temveč pretežno v splošno korist (Fici, 2013; Draft principles of 
European cooperative law, 2015). Definicija zadruge, kakršno je sprejela Mednarodna 
zadružna zveza, postane popolnejša šele ob upoštevanju zadružnih načel, zlasti o 
prostovoljnosti in odprtosti zadružnega članstva, o demokratičnem upravljanju zadrug 
po članih, o gospodarski udeležbi članov v zadrugi (kjer se poudarjajo omejene koristi 
članov na podlagi vloženega kapitala in delitev presežka zadruge med člane sorazmerno 
njihovemu sodelovanju pa tudi uporaba presežka za razvoj zadruge, vsaj delno v obliki 
nedeljivih rezerv) in o skrbi zadruge za skupnost (Statement on the Co-operative 
Identity, 1996). 

Na mednarodni ravni se s statistiko zadrug ukvarjata predvsem Mednarodna 
zadružna zveza kot krovna (nevladna) organizacija zadrug vseh vrst na svetovni ravni in 
Mednarodna organizacija dela (MOD ali z angleško okrajšavo ILO, International Labour 
Organisation) kot specializirana agencija Združenih narodov. 

MOD je bila ustanovljena s posebnim dodatkom k Versajski mirovni pogodbi po prvi 
svetovni vojni in je že leta 1920 v svojem okviru oblikovala enoto za zadružništvo, ki naj 
bi spremljala ustvarjanje delovnih mest v zadrugah in razvoj zadrug. Med konvencijami 

in priporočili, ki jih je doslej sprejela MOD, velja omeniti Priporočilo št. 193 o 
spodbujanju zadrug, ki med drugim državam članicam priporoča, da v svojih politikah do 
zadružništva poskušajo tudi izboljšati nacionalno statistiko o zadrugah zaradi oblikovanja 
in implementacije razvojnih politik (R193 - Promotion of Cooperatives Recommendation, 
2002, točka 8.1.l).  

Na 19. konferenci statistikov dela v okviru Mednarodne organizacije dela (ILO) 
oktobra 2013 v Ženevi zbrani strokovnjaki so opozorili, da navedbe o pozitivnem 
prispevku zadrug k uravnoteženemu gospodarskemu in družbenemu razvoju zlasti v 
času krize temeljijo bolj na ad hoc študijah, ki zajemajo posamezne primere ali majhno 
število držav. Takšne trditve bi lahko potrdila samo kvantitativna evidenca za 
gospodarstvo večjega števila držav, vendar v mnogih državah takšna evidenca ne 
obstaja (Statistics on cooperatives, 2013). Kot osnovne podatke, ki bi jih morala 
vsebovati statistika zadrug, sklepno poročilo konference navaja podatke o številu zadrug 
in njihovih značilnostih (na primer o dejavnosti, velikosti, območju in letu ustanovitve), 
podatke o številu članov in delavcev zadrug, po možnosti razčlenjeno po starosti, spolu, 
izobrazbi članov oziroma delavcev in vrsti zadrug, in podatke o obsegu (vrednosti) 
proizvodnje oziroma prihodkih, odhodkih in premoženju po vrstah zadrug ter o dodani 
vrednosti (v absolutnih zneskih in kot odstotku od bruto domačega proizvoda). Ker je 
posameznik lahko hkrati član več zadrug, bi lahko natančno število prebivalcev, ki so 
člani zadrug, pridobili šele z anketo gospodinjstev, vendar pa statistične ankete 
praviloma ne vsebujejo vprašanja o članstvu v zadrugah (Statistics on cooperatives, 
2013).  

Poleg tega definicija po zgolj formalnih kriterijih zadružne pravne organizacijske 
oblike ne more prikazati zadružnega pojava v celoti. Po enakih načelih kot zadruge lahko 
delujejo tudi druge organizacije, čeprav niso organizirane v pravni obliki zadruge. Tako 
na primer socialna podjetja, ki se po slovenskem Zakonu o socialnem podjetništvu 
(ZSocP, 2011) lahko organizirajo ne le v obliki evropske ali domače zadruge, temveč tudi 
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v obliki društva, zavoda, gospodarske družbe ali ustanove, delujejo po skoraj istovetnih 
načelih kot zadruge, ta načela pa so v nekaterih vidikih (na primer glede delitve dobička 
in premoženja) glede na splošno koristno naravo dejavnosti teh podjetij še celo 
zahtevnejša. V Sloveniji je bilo do 24. 6. 2016 registriranih 167 socialnih podjetij, od 
tega slaba četrtina - 39 zadrug (Evidenca socialnih podjetij, 2016).  

Preglednica 1: Enote zajetja podatkov za Svetovno zadružno opazovalnico (World co-
operative monitor)  

Vrsta subjekta Opredelitev 

Zadruga Avtonomno združenje, sestavljeno pretežno iz oseb, ki so se 
prostovoljno združile za uresničevanje gospodarskih, socialnih in 
kulturnih potreb na podlagi skupnega in demokratično upravljanega 
podjetja, ki delujejo v skladu z načeli Mednarodne zadružne zveze. 
Člani običajno pridobivajo omejeno nadomestilo, če sploh, od 
kapitala, ki ga morajo vpisati ob nastanku članstva.  

Vzajemna 
organizacija 

Zasebna organizacija, podobna zadrugi, za zagotavljanje zavarovanja 
in drugih storitev, povezanih z blaginjo; pojem zajema tudi mikro 
zavarovalnice in vzajemne organizacije s prostovoljnim ali obveznim 
članstvom. 

Zadruga zadrug ali 
vzajemnih 
organizacij 

Zadruge, ki jih sestavljajo pretežno zadruge ali vzajemne organizacije, 
ki opravljajo gospodarsko dejavnost za proizvodnjo blaga ali 
opravljanje storitev  

Zadružna skupina Zadružna skupina je 1. sestavljena iz organizacij, ki poslujejo kot 
samostojne enote, 2. redno objavlja konsolidirano letno poročilo, 3. 
vključuje pretežno zadruge, 4. deluje v skladu z zadružnimi načeli in 
vrednotami in 5. jo nadzorujejo zadruge. 

Zadružna mreža Zadružna mreža je: 1. sestavljena iz organizacij, ki poslujejo kot 
samostojne enote, 2. ne objavlja konsolidiranega letnega poročila, 3. 
sestavljajo jo pretežno zadruge, 4. deluje v skladu z zadružnimi načeli 
in vrednotami in 5. jo nadzorujejo zadruge. Vključuje zveze in 
združenja z gospodarskimi dejavnostmi za proizvodnjo blaga ali 
opravljanje storitev. 

Nezadružno 
podjetje 

Nezadružno podjetje, v katerem imajo zadruge kontrolni delež. 

Vir: World co-operative monitor (2016: 61) 

Podobno kot zadruge na Hrvaškem delujejo na primer kreditne unije (čeprav jih 
zakonodaja ne šteje za zadruge, prim. Zakon o kreditnim unijama), v Makedoniji 
nekatere hranilnice 1 . Po podobnih načelih kot zadruge delujejo v zavarovalništvu 
vzajemne organizacije (v Sloveniji na primer Vzajemna, d. v. z.), le da je vsebina 
sodelovanja med članom in organizacijo zavarovalno razmerje. Končno je treba zajeti v 
podatke o gospodarski dejavnosti zadrug zajeti tudi od zadrug odvisna podjetja pa tudi 
zadružne skupine, zveze in podobne mreže. Tako na primer raziskava največjih zadrug 
na svetu, ki jo opravljata Mednarodna zadružna zveza in Evropski raziskovalni inštitut za 
zadružna in socialna podjetja, metodološko zajema zadruge, vzajemne organizacije, 
zadruge zadrug ali vzajemnih organizacij, zadružne skupine, zadružne mreže in 
nezadružna podjetja v večinskem upravljanju zadrug (World co-operative monitor, 2016: 
61). 

                                                           
1 V Makedoniji se banke in hranilnice ne morejo ustanoviti v pravni obliki zadruge. Hranilnica 
FULM, sicer organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, je članica Svetovnega 
združenja kreditnih zadrug (prim. World Council of Credit Unions, 2016). 



© DAES 2016 

Kako meriti delovanje in vpliv zadrug 
 165 

 
 

 
 

Na podlagi teh meril Svetovna zadružna opazovalnica objavlja podatke o največjih 
zadrugah na svetu. Med prvimi desetimi po prihodkih iz leta 2014 štiri zadruge delujejo 
na področju bančništva, tri v zavarovalništvu, dve v trgovini ter ena v kmetijstvu in 
živilstvu (prim. World co-operative monitor, 2016). 

Preglednica 2: Največje zadružne organizacije na svetu po prihodkih (po podatkih za 
leto 2014) 

Zap. 
št. 

Ime 
Prihodki 2014 

(mrd USD) 
Sektor Država 

1 
Group Crédit 
agricole 

90,21 Bančništvo in 
finančne storitve 

Francija 

2 

BVR 
(Bundesverband 
der Deutschen 
Volksbanken und 
Raiffeisenbanken) 

70,05 Bančništvo in 
finančne storitve 

Nemčija 

3 
Groupe BPCE 68,96 Bančništvo in 

finančne storitve 
Francija 

4 
NH Nonghyup 63,76 Kmetijstvo in 

živilstvo 
Republika Koreja 

5 State Farm  63,73 Zavarovalništvo ZDA 

6 Kaiser Parmanente 62,66 Zavarovalništvo ZDA 

7 
ACDLEC Leclerc 58,40 Trgovina na debelo 

in drobno  
Francija 

8 
Groupe Crédit 
mutuel 

56,54 Bančništvo in 
finančne storitve 

Francija 

9 
Rewe Group 56,42 Trgovina na debelo 

in drobno 
Nemčija 

10 Zenkyoren 54,71 Zavarovalništvo Japonska 

Vir: World co-operative monitor (2016: 74) 

V Sloveniji so zadruge kot poslovni subjekti vključene v poslovni register Slovenije 
(PRS). PRS je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju 
Republike Slovenije, in ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve (AJPES) od 15. 7. 2002.  

Podatki v poslovnem registru se vodijo in obdelujejo tudi glede na pravne 
organizacijske oblike poslovnih subjektov, pri čemer trimesečna poročila posebej 
izkazujejo tudi številčno stanje, razporeditev zadrug po dejavnostih, regijah in občinah, 
nove vpise in izbrise zadrug. Podatki o poslovnih subjektih se ažurirajo dnevno in so na 
voljo brezplačno na spletni strani AJPES (prim. Informacije o Poslovnem registru 
Slovenije: zadnje poročilo, 2016). 

Za vsak poslovni subjekt se v Poslovni register vpisuje več identifikacijskih podatkov, 
kot so na primer: firma ali ime, sedež, datum akta o ustanovitvi, glavna dejavnost in 
kontaktni podatki ter na podlagi predloženih letnih poročil vpisani podatki o 
(ne)aktivnem statusu in velikosti subjekta.  
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Preglednica 3: Registrirane zadruge, gospodarske družbe in vpisani podjetniki v 
Sloveniji po različnih dejavnostih dne 31. 6. 2016 

Področja dejavnosti Zadruge 
Gospodarske 

družbe 
Podjetniki 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 90 507 965 

Predelovalne dejavnosti 37 8.643 9.222 

Gradbeništvo 17 9.000 11.423 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, 
saniranje okolja 

18 380 80 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 118 16.888 11.161 

Poslovanje z nepremičninami 38 2.478 810 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 38 14.720 15.905 

Druge dejavnosti 66 19.759 35.616 

Skupaj 422 72.375 85.182 

Vir: Informacije o Poslovnem registru Slovenije: zadnje poročilo (2016) 

AJPES zbira tudi podatke iz letnih poročil gospodarskih družb in zadrug za državno 
statistiko in za javno objavo (Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov 
gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, 2008). Vsako 
leto AJPES objavi tudi Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, 
ki posebej prikazuje tudi zbirne podatke o finančnem položaju in rezultatih poslovanja 
zadrug.  

Preglednica 4: Zbirni podatki iz letnih poročil (aktivnih) zadrug in gospodarskih družb za 
leto 2015 

Kazalci Zadruge 
Gospodarske 

družbe 

Število 341 65.214 

Zaposleni 3.059 444.839 

Prihodki (tisoč EUR) 760.342 81.780.549 

Vrednost aktive (tisoč EUR) 696.022 88.706.010 

Neto dodana vrednost (tisoč EUR) 78.400 18.293.537 

Vir: Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2015 (2016) 

Podatki iz PRS in informacije o poslovanju gospodarskih družb in zadrug zajemajo 
celotno populacijo gospodarskih subjektov in veliko število podatkov, ki se vpisujejo v 
register ali izkazujejo v letnih poročilih. Zato posebej izkazani podatki o zadrugah 
omogočajo vpogled v stanje in strukturo zadrug po velikosti, dejavnosti, sedežu, številu 
zaposlenih in aktivnem ali neaktivnem statusu. S temi podatki je možno analizirati razvoj 
zadrug skozi večletno časovno obdobje ter ga primerjati z razvojem drugih gospodarskih 
subjektov, zlasti gospodarskih družb.  

Poslovni register in zbrana javno objavljena letna poročila pa ne vsebujejo podatkov 
o članstvu zadrug, se pravi, o številu članov in njihovi strukturi (na primer po starosti, 
spolu, izobrazbi, poklicu, trajanju članstva itd.), čeprav mora vsaka zadruga po Zakonu o 
zadrugah (1992) voditi imenik članov. Podatke o številu članov, sodelovanju članov z 
zadrugo in upravljanju zadrug je mogoče najti v poročilih zadružnih zvez, ki so 
prostovoljna združenja zadrug in ne zajemajo vseh zadrug.2 Tako so imele kmetijske in 

                                                           
2 Podatke o članstvu v zadrugah je na primer objavljala državna statistika pred drugo svetovno 
vojno. Tako je bilo konec leta 1939 v Kraljevini Jugoslaviji 1.609.176 članov zadrug (prim. 
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gozdarske zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, katerih prihodki leta 2015 
pomenijo sicer 83,7 % prihodkov vseh (ne le kmetijskih in gozdarskih) delujočih zadrug 
v Sloveniji, konec leta 2015 13.183 članov (Letno poročilo 2015, 2016). 

Preglednica 5: Ključni podatki o kmetijskih zadrugah ZDA v letu 2014 

Število vseh kmetijskih zadrug (prodajne, nabavne in storitvene) 2.106 

Število članov 1,976.700 

Število zaposlenih 136.600 

Bruto prihodki (vključno s prihodki iz medzadružnega poslovanja) 246,7 mrd USD 

Neto prihodki 210 mrd USD 

Neto dobiček po plačilu davkov 6,5 mrd USD 

Vir: Cooperative statistics 2014 (2015) 

V nekaterih državah podrobne podatke o zadrugah v celoti ali v določenih sektorjih 
podrobneje spremljajo državni organi.  

Kmetijsko ministrstvo ZDA od 1926, ko je bil sprejet Zakon o zadružnem trženju 
(Cooperative Marketing Act), redno objavlja letna poročila o zadružni statistiki, v kateri 
prikazuje število zadrug, članov in zaposlenih, prihodkih zadrug, največjih zadrugah in 
izgubah, o strukturi zadrug in časovne vrste podatkov (Cooperative statistics 2014, 
2015). Kmetijske zadruge so v teh poročilih po prevladujoči dejavnosti razvrščene na 
prodajne, nabavne in storitvene, po članski strukturi pa na centralizirane zadruge s 
članstvom posameznikov, sestavljene zadruge (s članstvom centraliziranih zadrug in 

združenj) in mešane zadruge. 

Podrobnejše analize vseh zadrug objavlja Hrvaški center za zadružno podjetništvo 
(Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo), ki ima položaj javnopravne ustanove kot 
pravni naslednik nekdanje Hrvaške zveze zadrug (Hrvatski savez zadruga). 

Podrobnejše raziskave o razširjenosti in vlogi zadrug v gospodarstvu uporabljajo t. i. 
satelitske račune. Satelitski računi so medsebojno povezan sistem računov, ki temeljijo 
na sistemu nacionalnih računov in zagotavljajo razpoložljivost, primerljivost in zbiranje 
podatkov v skladu z mednarodnimi standardi. Satelitski računi so zelo podrobni in poleg 
finančnih kazalcev vključujejo fizične indikatorje (podrobneje o tem Manual for drawing 
up the satellite accounts of companies in the social economy: co-operatives and mutual 
societies, 2006). 

Zadruge namreč izrecno opredeljujejo tudi sistemi nacionalnih računov. 

Sistem nacionalnih računov, sprejet v okviru Združenih narodov, predstavlja 
»statistični okvir za celovito, dosledno in prožno skupino makroekonomskih računov za 
oblikovanje ekonomsko analizo, odločanje in oblikovanje politik« (System of National 
Accounts, 2008: 1) in opredeljuje zadruge kot »organizacije, ki so jih ustanovili 
proizvajalci za skupno prodajo svojih proizvodov«, pri čemer »se dobiček takšnih zadrug 
razporeja in deli v skladu z dogovorjenimi pravili in ne nujno na podlagi deležev, zadruge 
pa dejansko poslujejo podobno kot korporacije«.3 

                                                                                                                                            
Statistički godišnjak 1939, 1940: 317).  
3 Sistem nacionalnih računov Združenih narodov (System of National Accounts, 2008: 67) določa: 
»Zadruge ustanavljajo proizvajalci za skupno trženje njihovih proizvodov. Pozitivni poslovni 
rezultat teh zadrug se deli v skladu z dogovorjenimi pravili in ne nujno skladno z deleži, pri čemer 
zadruge delujejo podobno kot korporacije« (iz angleškega izvirnika prevedel avtor). 
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Preglednica 6: Nekateri podatki o zadrugah v Republiki Hrvaški za leto 2015 oz. 2014 

Podatek Vrednost 

Število aktivnih zadrug (31. 12. 2015) 1.302 

- od teh kmetijskih 41 % 

- ribiških 3 % 

- predelovalnih 17 % 

- gradbenih 7 % 

- trgovinskih 10 % 

- turističnih in gostinskih 6 % 

- storitvenih 15 % 

- drugih 1 % 

Število članov (31. 12. 2015) 21.462 

Število delavcev (31. 12. 2015) 2.740 

Skupni prihodki zadrug (2014) 210 mio EURa 
a Preračunano po povprečnem letnem tečaju HRK/EUR v letu 2014: 7,63 

Vir: Godišnje izvješće o stanju zadružnog poduzetništva za 2015. godinu (2016) 

Evropski sistem nacionalnih računov (European system of accounts, 2010) prav tako 
omenja zadruge in jih definira kot institucionalne enote v okviru sektorja nefinančnih 
korporacij, če je njihov namen proizvodnja blaga in nefinančnih storitev (točki 2.45 in 
2.46(b)), in institucionalne enote v okviru sektorja finančnih institucij, če opravljajo 
finančne storitve (točki 2.64 in 2.65(b)). 

3 Družbeni in okoljski učinki delovanja zadrug 

Trajnostna usmerjenost zadruge naj bi izhajala zlasti iz istovetnosti med člani in 
uporabniki ali delavci, zaradi česar pridobivanje dobička na podlagi kapitala ni glavno 
gibalo zadrug, iz povezanosti med zadrugo in lokalno skupnostjo, zaradi katere zadruge 
ne premeščajo svoje dejavnosti tako kot družbe v lasti vlagateljev, in oblikovanja 
nedeljivega, namenskega medgeneracijskega premoženja v zadrugah (Gordon 
Nembhard, 2008). 

Teorija pa navaja za nekatere vrste zadrug še posebne pozitivne učinke njihovega 
delovanja. 

Tako lahko kmetijske zadruge kot protiutež izravnavajo neravnotežja v pogajalskem 
položaju razdrobljenih proizvajalcev v razmerju do njihovih dobaviteljev in odjemalcev, 
ki imajo večjo tržno moč in lahko izbirajo med mnogimi dobavitelji, zaradi 
razdrobljenosti pridelave, hitre pokvarljivosti proizvodov in neprimernosti njihovega 
prevažanja na večje razdalje pa je kmetov položaj šibkejši (countervailing power: 
protiutežna vloga zadrug). Po drugi strani so raziskovalci trdili, da kmetijska zadruga 
disciplinira pogodbene partnerje kmetov, da ne zlorabljajo svoje tržne moči, s čemer 
zadruga pospešuje konkurenco (competitive yardstick: zadruga kot merilka 
konkurenčnosti) (Bijman in sod., 2016). Novejše raziskave mlečnega sektorja v Evropski 
uniji so potrdile tezo o prokonkurenčnem delovanju kmetijskih zadrug, saj ugotavljajo 
pozitivno povezavo med tržnim deležem zadrug v predelavi mleka in ravnijo odkupnih 

cen mleka za kmete v posamezni državi kakor tudi dejstvo, da večji tržni delež zadrug v 
predelavi mleka zmanjšuje nihanja odkupnih cen, kar je posebej pomembno za obdobje 
po odpravi kvot (Hanisch in sod., 2013). 
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Delavske zadruge so najzahtevnejša oblika zadružnega organiziranja, ki 
predpostavlja popolno inkorporacijo člana v zadrugo in je pogosto tudi kapitalsko 
izredno zahtevna. 

 

 
Vir: Lafleur in Merrien (2012) 

Slika 1: Pozitivni učinki zadrug in njihovi kazalci 

Prednosti delavskih zadrug so, da v času krize ne selijo svoje dejavnosti v okolja z 

nižjimi standardi in stroški, da izgubo posamezne dejavnosti raje nadomestijo z novo 
dejavnostjo, kot da bi odpuščale zaposlene, medtem ko demokratično upravljanje 
omogoča, da se lahko člani pravočasno seznanijo s poslovnimi nevarnostmi in ustrezno 
ukrepajo, kar krepi odpornost delavskih zadrug proti krizam (Vieta, 2015).  

Na kreditne zadruge in zadružne banke so dolgo gledali kot na manj primerno, 
skoraj preživeto obliko kreditne institucije. Model, v katerem banka proda kreditno 
terjatev takoj, ko nastane (originate to distribute model), in so mu pred krizo sledile 
zlasti nezadružne finančne institucije, se na dolgi rok ni izkazal kot vzdržen, ker je 
preveč zniževal standarde pri ocenjevanju in spremljanju posojilojemalcev. Tveganja za 
finančno posredništvo so lahko bistveno manjša v kreditnih institucijah, v katerih so 
posojilojemalci tudi deponenti, posebej če profit ni končni cilj njihovega delovanja, to pa 

je značilno za kreditne zadruge in zadružne banke (Ferri, 2012). 

Kanadska raziskovalca Lafleur in Merrien (2012) sta opredelila tri skupine pozitivnih 
učinkov ne glede na dejavnost zadrug: 

- ekonomska, socialna in politična stabilizacija in urejenost,  
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- ohranjanje pravičnega dostopa do dobrin in storitev, 

- pospeševanje ekonomske, socialnega in politične raznovrstnosti in 
vključevanja, 

za vse te učinke pa sta navedla 15 kazalcev. 

4 Poročanje zadrug o zadružni identiteti in trajnostni 
naravnanosti 

V zadnjem času so nekatere zadruge, zlasti večje, pričele objavljati tudi podatke o 
uveljavljanju zadružnih načel v praksi, ki so bodisi namenjeni članom ali/in širši javnosti, 
obravnavajo pa tudi lojalnost članov in upravljanje zadrug ter trajnostno naravnanost 
zadružnega poslovanja.  

Med modeli, ki so primerni za vsako zadrugo ne glede na dejavnost in velikost, 
omenjamo preglednico zadružne trajnosti (Co-operative Sustainability Scorecard), ki jo 
je razvil Christianson (2015) za sestavljanje t. i. trojne bilance zadruge (triple bottom 
line), ki naj bi merila tri vidike zadružne trajnosti: ekonomskega, družbenega in 
okoljskega. Model izhaja iz ugotovitve, da gospodarske organizacije zanima predvsem 
gospodarska trajnost (vzdržnost), vendar šele okoljska trajnost omogoča družbeno, 
družbena pa gospodarsko trajnost.  

Christiansonova preglednica temelji na vprašalniku, ki izhaja iz 14 minimalnih 
priporočenih praks na okoljskem, 20 takšnih praks na družbenem in 17 takšnih praks 

ekonomskem področju. Vse te prakse neposredno izhajajo iz posebnih značilnosti 
zadruge. Za vsako minimalno priporočeno prakso mora sama zadruga določiti stopnjo 
prioritete od ena do pet, medtem ko so pridružene prakse skrite in jih računalniški 
program prikaže samo, če zadruga pripisuje posamezni minimalni priporočeni praksi 
visoko stopnjo prioritete. Zadruga ocenjuje svoje dosežke s pomočjo indikatorjev, ki 
temeljijo na ciljni in izmerjeni vrednosti. Končna ocena je rezultat, ki je odvisen od 
indikatorjev, povezanih s posamezno prakso. Več kot polovica priporočenih minimalnih 
praks se nanaša na različne vidike sedmih mednarodno sprejetih zadružnih načel. Med 
preostalimi priporočenimi minimalnimi praksami so najštevilčnejši socialni ukrepi. 
Vprašalnik dopolnjujeta še dva pregleda in sicer prvi o zadovoljstvu in vključevanju 
zaposlenih in drugi o zadovoljstvu članov in nečlanov kot uporabnikov storitev zadruge 

(raznovrstnost in kakovost proizvodov in storitev, načini plačila, delovni čas, znanje in 
prijaznost delavcev, dostopnost, možnosti izobraževanja članov). S pomočjo 
internetnega ekspertnega sistema tabela povzetkov avtomatično prikaže rezultate, zlasti 
prispevek zadruge k njenim primarnim deležnikom – članom, zaposlenim in skupnosti. 
Koristi, ki jih ima posamezna zadruga od uporabe tega sistema, so v tem, da zadruga 
lažje razume priložnosti in tveganja, dojema povezave med finančnimi in nefinančnimi 
ukrepi, uresničuje nove možnosti za zmanjševanje stroškov, poenostavitev postopkov in 
večjo učinkovitost. Uporaba vprašalnika je koristna za zadruge in družbeno skupnost, saj 
se s tem odpravljajo in zmanjšujejo negativni okoljski in socialni vplivi, zunanji deležniki 
pa s takšnim obveščanjem bolje razumejo prave vrednote zadružništva (Christianson, 
2015). 

5 Sklep 
Kvalitativno in kvantitativno spremljanje dosežkov zadrug je pomembno za člane kot 

neposredne upravljalce zadruge pa tudi za oblikovalce politik, da preverjajo širše 
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družbeno koristne učinke delovanja zadrug in oblikujejo primeren pravni okvir in 
podporno okolje za zadruge.  

Za celovito oceno gospodarskih, socialnih in okoljskih učinkov zadrug se raziskave ne 
smejo omejiti izključno na organizacije v pravno organizacijski obliki zadruge, temveč je 
treba upoštevati vsebinski pristop in zajeti v raziskavo tudi organizacije, ki delujejo po 
podobnih načelih kot zadruge (na primer vzajemne organizacije), in organizacije, ki so 
sicer pravno samostojne, vendar dejansko odvisne od zadrug. Zadružna načela 
uresničujejo lahko tudi neformalne organizacije, ki (še) niso izoblikovane kot pravne 
osebe. Po drugi strani je lahko nezanemarljivo število registriranih zadrug neaktivnih. 
Celovit vsebinski pogled na zadružni pojav je mogoče oblikovati le ob upoštevanju 

delujočih zadrug in sorodnih organizacij. 

Za oceno delovanja in vpliva zadrug so temeljni podatki o številu zadrug, njihovi 
sektorski distribuciji, številu in strukturi članstva, času ustanovitve, velikosti in 
poslovnem območju, številu zaposlenih in celotnem prihodku, dodani vrednosti in 
investicijah. V Sloveniji AJPES izkazuje posebej agregirane podatke o številu, sektorski in 
teritorialni razporeditvi zadrug ter podatke iz njihovih letnih poročil, ki delno upoštevajo 
tudi posebnosti zadrug (na primer nerazdeljivi zadružni kapital). Več podrobnejših 
podatkov o zadrugah v posameznih dejavnostih so nekoč vsebovali in tudi danes 
vsebujejo podatki zadružnih zvez. Temeljni viri agregiranih podatkov o zadrugah so 
poslovni registri in registri letnih poročil, ki jih je nujno kombinirati z raziskavami podjetij 
in gospodinjstev.  

Za celovitejšo oceno učinkov bi bilo v Sloveniji smiselno za vse zadruge sistematično 
spremljati število članov (po vrstah zadrug ter položaju članov kot sodelujočih članov ali 
morebitnih članov vlagateljev), obseg poslovanja članov z zadrugo in njihovo 
sodelovanje pri upravljanju, ustanavljanje novih zadrug in poustanovitveno poslovanje, 
stopnjo preživetja oziroma dolgoživost zadrug ter vlogo zadrug pri širjenju tehnološkega 
napredka in družbenih inovacij. 

V zadnjem času so nekatere zadruge, zlasti večje, pričele objavljati tudi podatke o 
uveljavljanju zadružnih načel v praksi, ki so namenjeni članom ali/in širši javnosti, 
obravnavajo pa vključevanje članov (na primer Preglednica zadružne trajnosti) ali 
lojalnost članov ter prispevek zadrug h gospodarski, družbeni in okoljski trajnosti.  
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IZ NJIVE V TOVARNO – TRAJNOSTNA ANALIZA 
TEHNOLOGIJ PRIDELAVE SOLATE V SLOVENIJI 

Matej SLAPNIKa, Marina PINTARb, Andrej UDOVČb 

IZVLEČEK 

Zaradi različnih antropogenih in naravnih vplivov se kmetijstvo srečuje z resnimi 
izzivi. Ena izmed potencialnih rešitev predstavljajo rastlinske tovarne pri katerih gojenje 
rastlin poteka v enoetažnem objektu, katerega streha in ovoj ne prepuščata svetlobe. V 
študiji smo rastlinsko farmo (RF) zasnovali skladno s tehnologijo in opremo že 
postavljenih RF. Podatke o donosu (študija temelji na solati) in energetskih potrebah 
smo zagotovili z lastnim izračunom, inventar objekta in opreme RF smo pridobili z 
izdelavo projektne zasnove, inventar trenutnih načinov oskrbe s solato pa iz obstoječih 
katalogov kalkulacij zelenjadnic. Vse pridobljene snovne in energijske tokove smo 
obravnavali z metodo ocene življenjskega kroga (LCA). Rezultati so pokazali, da je RF z 
uporabo T5 svetil od povprečja trenutnih tržnih načinov pridelave solate: 8,20-krat 
škodljivejša za človeško zdravje, 6,3-krat škodljivejša za ekosisteme in 3,4-krat bolj 
potratna v rabi naravnih virov. V scenariju uporabe naprednih TLED svetil je ta 4,2-krat 
škodljivejša za človeško zdravje, 3,3-krat škodljivejša za ekosisteme in 1,8-krat bolj 
potratna v rabi naravnih virov. 

Ključne besede: solata, rastlinska tovarna, LCA, ocena življenjskega kroga, trajnost 

FROM A FIELD TO THE FACTORY - SUSTAINABILITY 
ANALYSIS OF LETTUCE PRODUCTION SYSTEMS IN 

SLOVENIA 

ABSTRACT 

Due to various anthropogenic and natural impacts, agriculture faces serious 
challenges. One potential solution is plant factory in which plant cultivation takes place 
in the facility as a single-story building, where roof and walls are not permeable to 
light. Plant factory (PF) was designed in accordance with the technology and 
equipment of current operational PF. Data on yield (study is based on salad) and 
energy needs were provided with seperate calculations. Analytical inventory of the PF 
was obtained by making a PF construction and technological project. Inventory for 
current lettuce production techniques was retrieved from existing catalogues for plant 
productions. All the acquired material and energy flows, were analized by life cycle 
assesment (LCA). Results have shown that PF using T5 lamps is, comparing to an 
average current market production techniques: 8.20 times more harmful to human 
health, 6.3 times more harmful to ecosystems and 3.4 times more wasteful in the use 
of natural resources. In a TLED scenario it is 4.2 times more harmful to human health, 
3.3 times more harmful to ecosystems and 1.8 times more wasteful in the use of 
natural resources. 

Keywords: salad, plant factory, LCA, life cycle assessment, sustainability 
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1 UVOD 
Razprava na temo prehranske samooskrbe v zadnjem času postaja vse 

intenzivnejša, vzbuja veliko pozornosti in zaskrbljenosti. Pri tem imajo pomembno vlogo 
vse višje cene hrane (De Hoyos in Medvedev, 2011) in skrb za trajnostno prehransko 
verigo (Pretty in sod., 2005). Potrošniki razvitih držav vse pogosteje zahtevajo varno 
hrano visoke kakovosti, pridelano z minimalnimi škodljivimi vplivi na okolje (De Boer, 
2003). Povečuje se tudi ozaveščenost potrošnikov in pričakujemo, da bo ekološko 
ozaveščen potrošnik v prihodnosti razmišljal o ekoloških in etičnih kriterijih pri izbiri živil 
(Inersson, 2000). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je zaradi kmetijskega 
onesnaževanja začela naraščati zaskrbljenost na področju kakovosti in rabe vode, 
onesnaževanja z nitrati, uporabe sredstev za varstvo rastlin, erozije, toplogrednih plinov 
in izgube biotske pestrosti (Kirchmann in Horvaldsson, 2000). Vse to je vodilo k razvoju 
številnih metod, ki so omogočale ocenjevanje okoljskih vplivov v agroživilskih dejavnosti 
(Rosnoblet in sod., 2006). Kljub obsežnemu naboru indikatorjev se v zadnjem času 
najpogosteje uporablja metoda LCA (Klöpffer, 2005; Khasreen in sod., 2009), katera 
postaja vse pomembnejše orodje za nosilce odločanja, industrijo in raziskovalce 
(Frischknecht in Rebitzer, 2005; Roy in sod., 2009). Pri tem služi LCA kot sredstvo za: 
(1) primerjavo alternativnih proizvodov, procesov ali storitev; (2) primerjavo 
alternativnih življenjskih krogov za določen izdelek ali storitev; (3) prepoznavanje delov 
življenjskega kroga, kjer so potrebne izboljšave (Roy in sod., 2009).  

Trajnostni razvoj velja za enega temeljnih ciljev EU. Pomemben del trajnostnega 

razvoja je okoljski vidik, ki ga opredeljuje strategija razvoja EU do leta 2020. EK se 
poslužuje ideologije "life cycle thinking" kot celovitega pogleda na življenjski krog 
proizvoda, procesa ali storitve (Evropska komisija, 2012).  

Iz tega naslova stroka kot legitimno rešitev predlaga rastlinske farme (ang. plant 
factories), kjer gojenje rastlin poteka v enoetažnem objektu, ki ni prepusten za svetlobo. 
Svetloba je zagotovljena s sijalkami, vsi rastni pogoji pa so nadzorovani. Optimalni rastni 
pogoji v rastlinski farmi omogočajo tudi večji donos rastline (Ming, 2012). Kozai (2013b) 
navaja, da rastlinske farme dosegajo 100-krat večji letni donos na enaki površini 
zemljišča, kot ga ima tradicionalna pridelava na prostem. Prednost rastlinske farme so 
veliki prihranki pri transportu. Z umeščanjem pridelave v središče potrošnje pride solata 
brez transportnih stroškov do porabnika, vsaj v teoriji, bolj sveža in bolj kvalitetna kot iz 

uvoza (Ohyama in sod., 2008). 

Sklicujoč na trajnostni razvoj se vrstijo natečaji in študije, naročniki pa so med 
drugim posamezni investitorji, mesta, občine, države in mednarodne inštitucije 
(Evropska komisija, 2010, 2014; What …, 2013). Podobno študijo je v preteklosti 
naročila tudi Mestna občina Ljubljana (Medved in sod., 1998). Kljub nepregledni množici 
projektov pri tem na vidiku ni nobene izmed trajnostnih analiz vertikalnih farm ali 
rastlinske farme, posledično tudi ne primerjave z obstoječimi načini pridelave zelenjave 
(Kozai, 2013a). Kozai (2013b) navaja, da japonsko Ministrstvo za ekonomijo, trgovino in 
industrijo (METI) financira rastlinske farme, ne da bi vedelo, kakšne so pri tem dejanske 
posledice na okolje, zdravje ljudi in izrabo naravnih bogastev. 

Medtem ko se projekti vertikalnih farm ne realizirajo, so na drugi strani rastlinske 
farme v porastu (Kozai, 2013b), kar med drugim nakazuje podatek, da je na Japonskem 
v letu 2011 obratovalo že 211 rastlinskih farm (What ..., 2013), ki se osredotočajo 
predvsem na vzgojo solate. Razlog za velik trend realizacij gre pripisati dejstvu, da je 
METI v letu 2009 namenilo 106,9 milijonov evrov za potrebe rastlinskih farm, ki se 
razvijajo tudi na industrijski ravni.  
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Rastlinske farme za svetlobni vir uporabljajo LED ali fluorescentna svetila (Kozai, 
2013b). V študiji Qin in sod. (2009) ugotavljajo, da sodobne LED sijalke dosegajo 
izkoristek med 10 % in 13 %. LED svetila z visokim svetlobnim izkoristkom (npr. 200 
lm/W) so v času te raziskave le prototipi (Dunselman, 2013). Kljub vsemu pa je cena 
tržnih LED sijalk finančno neopravičena naložba.  

Qin in sod. (2009) navajajo, da znaša svetlobni izkoristek T5 in T8 sijalk med 23 % 
in 27 % (100 % večji kot pri LED (izključuje prototipe), kar pomeni, da se med 73 % in 
77 % porabljene energije pretovori v nekoristno energijo tj. toploto. Iz dokumentacije 
obstoječih rastlinskih farm ugotavljamo, da so v praksi uporabljene fluorescentne 
svetilke tipa T8. Fluorescentne svetilke tipa T5 (novejše od T8) dosegajo 105 lm/W, 

medtem ko je cena 54 W fluorescentne cevi je 3,54 EUR (LED svetloba, 2013).  

Ming (2012) po Yokoi in sod. (2005) navaja, da je ~98 % svetlobe, ki jo oddajajo 
standardne fluorescentnih svetilke, v območju PAR, kar pomeni, da standardne 
fluorescentne svetilke omogočajo nemoten proces fotosinteze.  

Z uporabo barvnih LED svetil lahko natančno ugodimo svetlobnim potrebam 
posamezne vrtnine (Fang in sod., 2008), vendar glede na kataloge proizvajalcev LED 
svetil (Light …, 2014) z barvnimi LED moduli sočasno prične znatno upadati tudi 
svetlobni izkoristek, medtem ko cena ostaja nespremenjena (npr. moder LED modul 
(455 nm) "Seoul 3,5 W Emitter (P4 Version)" dosega 28 lm/W pri ceni 7,85 EUR (High 
..., 2014). 

Študije Kennedyjevega vesoljskega centra NASE (Mickens in Wheeler, 2012) kažejo, 

da je po 25 dneh solata gojena z enako jakostjo osvetlitve pod fluorescentnimi 
svetilkami večja in vizualno lepša, da pa je z rdeče-modrimi LED svetili sveža masa 
dosegala 8 % večjo vsebnost klorofila, 5,5 % večjo težo sveže mase in 42 % večjo težo 
suhe mase.  

Cilj raziskave je bil, ugotoviti ali z rastlinsko farmo, kjer so edini vir svetlobe 
fluorescentne svetilke, lahko v primerjavi z obstoječimi načini pridelave solate v Sloveniji 
zagotovimo trajnejšo pridelavo solate.  

Zadana hipoteza je bila, da je solata, pridelana v rastlinskih farmah (intenzivna 
pridelava solate, znotraj objekta, v nadzorovanem okolju, pod umetno svetlobo), v 
primerjavi z obstoječimi načini pridelave, surovinsko manj potratna ter okolju in človeku 

prijaznejša tehnologija. 

V študiji obravnavamo solato, ker je, glede na pregled literature, najustreznejša 
zelenjava za pridelavo v rastlinski farmi, hkrati pa je tudi edina vrsta zelenjave, za katero 
smo našli ključne podatke, ki so potrebni za zasnovo modela rasti v rastlinski farmi. 

2 METODOLOŠKI PRISTOP 

Ocenjevanje vplivov na okolje, človeka in izrabo naravnih bogastev se učinkovito 
vrednoti z metodo LCA, kjer se z metodologijo ReCiPe obravnava 18 vplivnih kategorij, 
ki se neposredno navezujejo na okolje, zdravje ljudi in izrabo naravnih bogastev. Metoda 
LCA je mednarodna metodologija, ki omogoča preučevanje obremenitev na okolje in 
človeka kot posledico funkcije nekega izdelka ali storitve. Sestavljena je iz: obsega in 
cilja, inventarja, ocene vplivov in razlage. Mednarodna organizacija za standardizacijo 
(International Organization for Standardization - ISO) LCA opredeljuje kot "zaključek in 
vrednotenje vseh vloženih in izhodnih tokov obravnavanega sistema in njegovih 
potencialnih okoljskih vplivov tekom njegovega življenjskega kroga" (ISO 14040, 2006). 
Najpogostejši način analize je preučevanje v vseh fazah življenjskega kroga "od zibelke 



180 

© DAES 2016 

Matej Slapnik in sod. 

 
 

 

do groba" (ang. cradle to grawe) (Munoz in sod., 2014). LCA analiza "od zibelke do 
groba" sestoji iz: pridobivanja surovin, proizvodnje materialov, proizvodnje energije, 
izdelave sestavnih delov, sestave, uporabe in razgradnje (ISO 14044, 2006).  

Podatki za potrebe inventarja količin tržne pridelave solate izhajajo iz modelnih 
kalkulacij za zelenjadnice, ki jih je pripravil KIS (Modelne …, 2012). Ker podatkov za 
vzgojo sadik ni, smo zasnovali lasten inventar, pri čemer smo se zgledovali po 
raziskavah Rudež (2013), Hazdovac (2004) ter Osvald in Kogoj Osvald (1999).  

Ker je delež uvožene solate relativno velik, smo dodali še scenarij uvoza. Skladno s 
Hospido in sod. (2009) in Canals in sod. (2007) tudi v tej študiji uporabimo največjega 
deležnika, v tem primeru regije na jugu Italije. Kot predstavnika regij smo izbrali 

pridelovalca v regiji Basilicata, ki je od veletržnice Padova oddaljen 771 km oz. 1050 km 
od Ljubljane. 

2.1 Inventar rastlinske farme 

Za potrebe virtualne rastlinske farme smo z uporabo CAD programskih orodij 
zasnovali tehnični projekt, od koder smo pridobili količine porabljenih materialov. 
Geometrija objekta je v celoti sledila njeni funkciji. Zasnova tehnologije temelji na 
konceptu, ki smo ga zasnovali s preučevanjem obstoječih rastlinskih farm. Tako 
dimenzije gojitvenih plošč (1,5 m x 1,5 m), njihov medsebojni razmik (40 cm) in njihovo 
število v višino (10), poleg ostalih manipulativnih prostorov (vetrolov, pisarna, delovne 
površine, toalete in skladišče) predstavljajo funkcijo objekta. Iz pregleda literature 
ugotavljamo, da so v času pisanja te naloge T5 fluorescentne sijalke za tržne potrebe 
rastlinske farme edina smiselna izbira.  

Izračun porabe energije za ogrevanje in hlajenje je bil izdelan s programskim 
orodjem gradbena fizika URSA 4. Glede na to, da ima preučevan prostor (kjer poteka 
vzgoja solate) visoko relativno vlažnost (~68 %) in neobičajno velike toplotne pribitke, 
tako pridobljeni rezultati predstavljajo najboljšo možno oceno, ne pa tudi absolutne 
natančne vrednosti.  

Optimalnih programov, s katerimi bi zagotovili natančen izračun za primer rastlinske 
farme, nismo zasledili (iskali smo programe za izračun gradbene fizike rastlinjakov). V 
danem primeru bi morali za doseganje natančnih rezultatov izvesti eksperiment, za 
katerega v tej raziskavi ni bilo sredstev. Menimo, da zaradi neobičajnih toplotnih 

pribitkov, rezultati, ki bi bili pridobljeni z eksperimentom, ne bi bistveno odstopali od 
naših izračunov. Predvidena lokacija objekta je mesto Ljubljana. Objekt sestoji iz dveh 
con: pisarne in prostora za vzgojo. Po Kozai (2013a) objekt nima hladilnice. Sestavo 
ovoja stavbe smo zasnovali skladno z ustaljeno prakso in katalogom ustreznih 
proizvajalcev (Kingspan, 2012). Upoštevani so bili linijski toplotni mostovi, izgube skozi 
tla, izgube skozi neogrevane prostore, prezračevalne izgube in notranji toplotni dobitki z 
razsvetljavo. Narejeni sta bili dve ločeni študiji gradbene fizike. Ena študija predstavlja 
scenarij uporabe T5 svetil, druga študija pa predstavlja scenarij uporabe TLED svetil.  

Upoštevali smo dobro prakso visokotehnoloških rastlinjakov in s pomočjo strojnega 
učenja zasnovali model rasti, ki temelji na meritvah Cornellske univerze, opravljenih v 
visokotehnološkem rastlinjaku (Albright, 1996; Albright in sod., 1999, 2002; Both in 

sod., 1997, 1998, 1999; Both, 2003, 1995; Chiu, 1996; Ciolkosz in sod., 1998; Danish, 
1994; Goto in sod., 1994, 1996; Mathieu, 2004; Stevenson, 1993; Thompson, 1997; 
Thompson in sod., 1998; De Villiers in sod., 1999; Wheeler in sod., 1998) Za rast solate 
v rastlinski farmi smo s spreminjanjem posameznih parametrov (DLI vrednost, čas 
osvetlitve, stopnja koncentracije CO2 ter spremembo potrebe po hlajenju, ki nastaja s 
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spremembo moči svetilk) našli cenovno najugodnejše pogoje za vzgojo.  

Zaradi prilagoditve pogojev obravnavanim raziskavam smo predvideli 12 urni čas 
obsevanja z gostoto zasaditve 38 rastlin na m2 (Brechner in sod., 1999). V prvotno 
zastavljenem scenariju smo za svetlobni vir predvideli uporabo T5 svetilk, pri čemer smo 
upoštevali svetlobni tok 93 lm/W (T5 high ..., 2014) in 25 % svetlobni izkoristek sijalk 
(Qin in sod., 2009). V scenariju uporabe TLED svetilk smo upoštevali svetlobni tok 200 
lm/W in 53,8 % svetlobni izkoristek sijalk (Dunselman, 2013). 

Porabo CO2 smo prevzeli iz študije (Mota in sod., 2010a, 2010b) in predstavlja 
9,46 % končne sveže mase, vrednosti smo prišteli še 12 % izgube, ki nastanejo s 
prezračevanjem (Kozai, 2013b). Ker nismo uspeli pridobiti podatka o izgubah pri 

prezračevanju v odvisnosti od koncentracije CO2, smo vsem scenarijem v modelu 
pripisali iste, tj. 12 % izgube. Predvideli smo dovajanje prehrambnega CO2 plina z 
jeklenkami. Po Kozai (2013b) rastlinske farme nimajo kala. Upoštevali smo variabilne 
potrebe po hladu in ogrevanju prostora za vzgojo, ki so nastale s spremembo jakosti 
osvetlitve – toplotnimi izgubami svetilk. 

3 REZULTATI 

Vrednosti so preračunane na kg solate in sicer tako, da smo za posamezne dele 
inventarja upoštevali amortizacijsko dobo. Izračunali smo donos solate v 
amortizacijskem času in posamezne masne tokove inventarja delili z donosom solate v 
amortizacijskem obdobju. Podatki v nadaljevanju ne zajemajo postopka 
postavitve/sestave plastenjaka in rastlinske farme (dostava materiala na lokacijo, 
vijačenje, delovne ure delavcev …), saj so tovrstni podatki težje določljivi. Njihova 
vključitev bi v manjši meri povečala vrednost kazalnikov tržne pridelave, še bolj pa 
vrednost kazalnikov rastlinske farme. 

3.1 Vsi sklopi rastlinske farme - scenarij T5 svetil 

Slike v nadaljevanju predstavljajo rezultate rastlinske farme kot funkcionalnega 
objekta, kjer tehnologija razsvetljave temelji na uporabi T5 svetil. Posamezni deli 
inventarja so prikazani kot deleži posamezne vplivne kategorije (slika 1). 

Sistem regalov z gojitvenimi ploščami in razsvetljavo prevladuje v trinajstih vplivnih 
kategorijah (podnebne spremembe, tanjšanje ozonskega plašča, zakislevanje 

kopenskega okolja, morska evtrofikacija, strupenost za človeka, tvorba fotokemičnih 
oksidantov, tvorba prašnih delcev, ionizirajoče sevanje, poraba fosilnih goriv, strupenost 
za morske in sladkovodne ekosisteme, preoblikovanje naravnih zemljišč in poraba 
mineralnih surovin). Sistem hlajenja, ogrevanja in prezračevanja dosega manjši vpliv, 
ker v danem primeru RTČ za porabljeno 1 kWh električne energije iz zemlje, kot vira 
toplote okolja, pridobi 3,8 kWh. Sistem oskrbe s CO2 v primeru sladkovodne evtrofikacije 
in strupenosti za kopenske ekosisteme dosega največji delež. Notranje stene, tlaki, vrata 
in temeljna plošča v kategoriji zasedba kmetijskih in urbanih zemljišč dosegajo največji 
vpliv. Fasadni ovoj, streha, zračna prha, sistem hlajenja, ogrevanja in ventilacije, sistem 
za nadzor okolja ter namakalni sistem v vseh vplivnih kategorijah prispevajo le manjši 
delež. 
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Slika 1: Klasifikacija in karakterizacija rastlinske farme - scenarij T5 svetilk. Posamezni 
deli inventarja so prikazani kot deleži posamezne vplivne kategorije. 

3.2 Vsi sklopi rastlinske farme - scenarij TLED svetil 

Slika 2 predstavlja rezultate rastlinske farme kot funkcionalnega objekta, kjer 
tehnologija razsvetljave temelji na uporabi Philipsovih TLED svetilk, ki dosegajo 200 
lm/W. Posamezni deli inventarja so prikazani kot deleži posamezne vplivne kategorije. V 
inventarju se zaradi večjega svetlobnega izkoristka poveča poraba energije za ogrevanje 
(za 412,52 kWh/objekt/leto) in zmanjšata poraba energije za hlajenje (za 78.228,4 
kWh/objekt/leto) ter nazivna moč RTČ (na 11,02 kW). Ostali sklopi ostajajo enaki, kot 
so pri scenariju uporabe T5 svetilk.  

Sistem regalov z gojitvenimi ploščami in razsvetljavo prevladuje v osmih vplivnih 
kategorijah (podnebne spremembe, tanjšanje ozonskega plašča, zakislevanje 
kopenskega okolja, morska evtrofikacija, strupenost za človeka, tvorba fotokemičnih 
oksidantov, tvorba prašnih delcev in strupenost za sladkovodne ekosisteme). Sistem 
oskrbe s CO2 prevladuje v kategorijah strupenost za kopenske ekosisteme in 
sladkovodna evtrofikacija. Namakalni sistem prevladuje v kategorijah strupenost za 
morske sisteme, ionizirajoče sevanje in poraba fosilnih goriv. Notranje stene, tlaki, vrata 
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in temeljna plošča prevladujejo v kategoriji zasedba kmetijskih in urbanih zemljišč in 
preoblikovanje zemljišč. 

 

 

 

 

Opomba: Posamezni deli inventarja so prikazani kot deleži posamezne vplivne kategorije. 

Slika 2: Klasifikacija in karakterizacija rastlinske farme - scenarij TLED svetilk 

3.3 Primerjava rezultatov različnih tehnologij pridelave solate 

V kategoriji podnebne spremembe rastlinska farma s scenarijem T5 proizvede 4,3-
krat več CO2 na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je med tržnimi 
načini z 2,9 kg CO2 na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v primerjavi s 
scenarijem T5 ugodnejši za polovico, a več kot dvakrat manj ugoden od uvoza (slika 3). 
Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa rastlinska farma s 
T5 scenarijem, ki je 8,5-krat manj ugodna od najugodnejše.  



184 

© DAES 2016 

Matej Slapnik in sod. 

 
 

 

 

 

Slika 3: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji podnebne spremembe 

V kategoriji tanjšanje ozonskega plašča rastlinska farma s scenarijem T5 proizvede 
25,4-krat več CFC-11 na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je med 
tržnimi načini z 0,14 µg CFC-11 na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v 
primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za polovico, a 13,4-krat manj ugoden od uvoza 
(slika 4). Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa rastlinska 
farma s T5 scenarijem, ki je 59,2-krat manj ugodna od najugodnejše. 

 

 

Slika 4: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji tanjšanje ozonskega plašča 

V kategoriji zakislevanje kopenskega okolja rastlinska farma s scenarijem T5 
proizvede 18,9-krat več SO2 na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je 
med tržnimi načini s 13,29 g SO2 na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v 
primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za polovico, a 9,3-krat manj ugoden od uvoza 
(slika 5). Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa rastlinska 
farma s T5 scenarijem, ki je 35,2-krat manj ugodna od najugodnejše. 
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Slika 5: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji zakislevanje kopenskega okolja 

V kategoriji sladkovodna evtrofikacija rastlinska farma s scenarijem T5 proizvede 
4,7-krat manj P na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je med vsemi 
načini z 1,33 g P na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v primerjavi s T5 

ugodnejši za 3,6 %, 4,9-krat bolj ugoden od uvoza (slika 6) in velja za najugodnejšo 
izbiro. 

 

 

Slika 6: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji sladkovodna evtrofikacija 

V kategoriji morska evtrofikacija rastlinska farma s scenarijem T5 proizvede 2,1-krat 
več N na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je med tržnimi načini z 
0,54 g na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v primerjavi s scenarijem T5 

ugodnejši za 47 %, a 13 % manj ugoden od uvoza (slika 7). Najugodnejša izbira je 
spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa rastlinska farma s T5 scenarijem, ki je 
4,6-krat manj ugodna od najugodnejše. 
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Slika 7: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji morska evtrofikacija 

V kategoriji strupenost za človeka rastlinska farma s scenarijem T5 proizvede 2,2-
krat več 1,4-DB na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je med tržnimi 
načini z 0,53 kg 1,4-DB na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v primerjavi 
s scenarijem T5 ugodnejši za 32 %, hkrati pa za 33 % manj ugoden od uvoza (slika 8). 
Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa rastlinska farma s 
T5 scenarijem, ki je 4-krat manj ugodna od najugodnejše. 

 

 

Slika 8: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji strupenost za človeka 

V kategoriji tvorba fotokemičnih oksidantov/smoga rastlinska farma s scenarijem T5 
proizvede 3,3-krat več NMVOC na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je 
med tržnimi načini s 13,92 g NMVOC na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED 
je v primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za polovico, vendar za 69 % manj ugoden od 
uvoza (slika 9). Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa 
rastlinska farma s T5 scenarijem, ki je 7,8-krat manj ugodna od najugodnejše. 
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Slika 9: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji tvorba fotokemičnih 
oksidantov/smoga 

V kategoriji tvorba emisij prašnih delcev rastlinska farma s scenarijem T5 proizvede 
10-krat več PM10 na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je med tržnimi 
načini s 5,84 g PM10 na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v primerjavi s 
scenarijem T5 ugodnejši za polovico, a 5-krat manj ugoden od uvoza (slika 10). 
Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa rastlinska farma s 
T5 scenarijem, ki je 20,4-krat manj ugodna od najugodnejše. 

 

 

Slika 10: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji tvorba emisij prašnih delcev 

V kategoriji strupenost za kopenske ekosisteme rastlinska farma s scenarijem T5 
proizvede 2,1-krat več 1,4-DB na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je 
med tržnimi načini z 0,5 g 1,4-DB na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v 
primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za 20 %, vendar 70 % manj ugoden od uvoza 
(slika 11). Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa 
rastlinska farma s T5 scenarijem, ki je 5-krat manj ugodna od najugodnejše. 
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Slika 11: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji strupenost za kopenske ekosisteme 

V kategoriji strupenost za sladkovodne ekosisteme rastlinska farma s scenarijem T5 
proizvede 20 % manj 1,4-DB na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je 
med vsemi načini s 17,25 g 1,4-DB na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je 
v primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za 17 % in 33 % bolj ugoden od uvoza (slika 
12). Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa uvoz, ki je 
1,8-krat manj ugoden od najugodnejše. 

 

 

Slika 12: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji strupenost za sladkovodne 
ekosisteme 

V kategoriji strupenost za morske ekosisteme rastlinska farma s scenarijem T5 
proizvede 40 % manj 1,4-DB na kilogram solate, kot ga proizvede uvožena solata, ki je 
med vsemi načini z 18,15 g 1,4-DB na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je 
v primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za 14 % in 48 % bolj ugoden od uvoza (slika 
13). Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa uvoz, ki je 
1,96-krat manj ugoden od najugodnejše. 
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Slika 13: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji strupenost za morske ekosisteme 

V kategoriji ionizirajoče sevanje rastlinska farma s scenarijem T5 proizvede 27,3-krat 
večje sevanje (Bq U235 na kilogram solate), kot ga proizvede uvožena solata, ki je med 
tržnimi načini s 132,9 Bq U235 na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v 
primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za polovico, vendar 13,4-krat manj ugoden od 
uvoza (slika 14). Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa 
rastlinska farma s scenarijem T5, ki je 79,7-krat manj ugodna od najugodnejše. 

 

 

Slika 14: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji ionizirajoče sevanje 

V kategoriji zasedba kmetijskih zemljišč rastlinska farma z vsakim scenarijem zaseda 
40-krat manjšo površino kmetijskih zemljišč, kot jo zaseda uvožena solata, ki je med 
vsemi načini s 66,83 dm2 na kilogram solate najslabša izbira (slika 15). Oba scenarija 
rastlinske farme sta se v tej kategoriji izkazala za najboljšo izbiro. 
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Slika 15: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji zasedba kmetijskih zemljišč 

V kategoriji zasedba urbanih zemljišč rastlinska farma z vsakim scenarijem zaseda 
13,6-krat manjšo površino urbanih zemljišč, kot jo zaseda uvožena solata, ki je med 
vsemi načini s 6,51 dm2 na kilogram solate najslabša izbira (slika 16). Oba scenarija 
rastlinske farme sta se izkazala za najboljšo izbiro v dani kategoriji. 

 

 

Slika 16: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji zasedba urbanih zemljišč 

V kategoriji preoblikovanje naravnih zemljišč rastlinska farma z vsakim scenarijema 
povzroča 9-krat manjše preoblikovanje naravnih zemljišč, kot ga povzroča uvožena 
solata, ki je med vsemi načini s 4,26 cm2 na kilogram solate najslabša izbira (slika 17). 
Scenarija rastlinske farme sta v danem primeru najugodnejša izbira. 



© DAES 2016 

Iz njive v tovarno … 
 191 

 
 

 

 

 

Slika 17: Primerjava rezultatov v kategoriji preoblikovanje naravnih zemljišč 

V kategoriji izraba vodnega bogastva rastlinska farma s scenarijem T5 porabi 1,8-
krat manj vode, kot jo porabi spomladanska pridelava na foliji v plastenjaku, ki je med 
vsemi načini najslabša izbira s 1579,1 l vode na kilogram solate. Scenarij TLED je v 
primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za 3 % in 37 % bolj ugoden od uvoza (slika 18). 
Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa spomladanska 
pridelava na foliji v plastenjaku, ki je 2,6-krat manj ugodna od najugodnejše. 

 

 

Slika 18: Primerjava rezultatov v kategoriji izraba vodnega bogastva 

V kategoriji poraba mineralnih surovin rastlinska farma s scenarijem T5 porabi 2,3-
krat manj surovin, kot jih porabi spomladanska pridelava na foliji v plastenjaku, ki je 
med vsemi načini z 0,36 kg Fe na kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v 
primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši za 4 % in 23 % bolj ugoden od uvoza (slika 19). 
Najugodnejša izbira je spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa spomladanska 
pridelava na foliji v plastenjaku, ki je 3,9-krat manj ugodna od najugodnejše. 
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Slika 19: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji poraba mineralnih surovin 

V kategoriji poraba fosilnih goriv rastlinska farma s scenarijem T5 porabi 2,6-krat več 
fosilnih goriv, kot jih porabi uvožena solata, ki je med tržnimi načini z 1,03 kg nafte na 
kilogram solate najslabša izbira. Scenarij TLED je v primerjavi s scenarijem T5 ugodnejši 
za 48 %, vendar 33 % manj ugoden od uvoza (slika 20). Najugodnejša izbira je 
spomladanska pridelava na foliji, najslabša pa rastlinska farma scenarij T5, ki je 4,9-krat 
manj ugodna od najugodnejše. 

 

 

Slika 20: Primerjava rezultatov pri vplivni kategoriji poraba fosilnih goriv 

Medsebojno primerjavo rezultatov tehnologij pridelave v kategoriji končnega vpliva 
prikazujejo slike 21, 22 in 23. Glede na rezultate je rastlinska farma z uporabo T5 svetil 
od povprečja trenutnih tržnih načinov pridelave solate: 8,2-krat bolj škodljiva za 
človeško zdravje, 6,3-krat bolj škodljiva za ekosisteme in 3,4-krat bolj potratna v rabi 
naravnih virov. V scenariju uporabe TLED svetil je rastlinska farma od povprečja 
trenutnih tržnih načinov pridelave solate: 4,2-krat bolj škodljiva za človeško zdravje, 3,3-
krat bolj škodljiva za ekosisteme in 1,8-krat bolj potratna v rabi naravnih virov. 
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Slika 21: Primerjava rezultatov različnih tehnologij pridelave v kategoriji končnega 
vpliva na zdravje ljudi 

 

 

Slika 22: Primerjava rezultatov različnih tehnologij pridelave v kategoriji končnega 
vpliva na ekosistem 

Kljub zagovornikom o okoljski in ekonomski upravičenosti rastlinske farme (Kozai, 
2013c) skupaj z vertikalnim farmami (Despommier, 2010), znatnemu financiranju v 

njihov razvoj (Nihon …, 2014) in naklonjenosti mednarodnih organizacij (Evropska 
komisija, 2010, 2014) nas rezultat ne bi smel presenetiti. Do ugotovitev o nesmotrnosti 
rastlinskih farm v Sloveniji za primer vzgoje solate nas sočasno vodi že osnovna finančna 
zasnova, ki jo lahko izluščimo iz zasnove numeričnega modela rasti (Slapnik, 2015). V 
omenjenem modelu smo poleg porabe CO2 obravnavali tudi vse el. porabnike (zračna 
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prha, prezračevanje, računalniki, vodne črpalke, aeratorji, sistem kroženja zraka, 
krmilniki hranil, sistem za nadzor okolja, tehnično razsvetljava, nadzorne kamere v 
prostoru za vzgojo, sprememba rabe energije za ogrevanje in hlajenje v odvisnosti od 
svetlobnega izkoristka sijalk). Pri znani rabi in stroških električne energije ter CO2 plina 
ocenjujemo, da znaša strošek porabe električnih porabnikov in poraba CO2 1,41 EUR/kg 
solate. Če predpostavimo, da rastlinsko farmo upravljata dve osebi (rastlinsko farmo 
Nagahama opravljajo tri osebe, kljub temu da je znatno manjša od zasnovane v tej 
nalogi (Nihon ..., 2014), znaša pri tem letni strošek delavcev 46.938 EUR (upoštevajoč 
povprečno bruto plačo v mesecu maju 2014, tj. 1.532 EUR (Povprečne ..., 2014), kar pri 
letni kapaciteti rastlinske farme predstavlja strošek 1,87 EUR/kg solate. Ker cilj te naloge 
ni bil izdelava finančne projekcije pridelave solate v rastlinski farmi, naj le še dodamo, 
da je omenjenima cenama potrebno prišteti še vrsto drugih stroškov, kot so: 
amortizacija in vzdrževanje opreme in objekta, strošek gnojil, vode, kamene volne, 
varstvo posevka, administrativni stroški, dajatve, strošek zemljišča itd. 

 

 

Slika 23: Primerjava rezultatov različnih tehnologij pridelave v kategoriji končnega 
vpliva na razpoložljivost virov 

V rastlinski farmi na posamezni gojitveni plošči pridelamo 5,35 kg/solate/m2 v 
obdobju 35 dni (optimalni čas rasti) oz. 55,8 kg/solate/m2 v obdobju enega leta. Letni 
donos, ki ga lahko zagotovimo na njivi (spomladanska na foliji v plastenjaku, poletna na 
foliji in jesenska na foliji) znaša 6,5 kg/m2, kar je 8,6-krat manj kot je letna kapaciteta v 
rastlinski farmi. Zagovorniki rastlinskih farm navajajo, da imajo te 100-krat večji donos 
kot ga lahko dosežemo s pridelavo na njivi (Kozai, 2013b). Kozai (2013b) v tem primeru 
upošteva dodatno število ravni – v našem primeru 10 ravni gojitvenih plošč. Upoštevajoč 
vseh deset ravni, znaša donos na enoto površine rastlinske farme 558 kg/m2 v obdobju 
enega leta. V tem primeru predstavlja kapaciteta rastlinske farme 85,8-krat večji donos, 
kot pa ga ima letna kapaciteta na njivi (glede na podatke; Modelne …, 2012). 

Masset in sod. (2014) ugotavljajo, da imajo živila z visokim okoljskim odtisom, 
praviloma tudi sorazmerno višjo ceno glede na svojo težo. V primeru rastlinske farme 
ima ta pri uporabi T5 svetilk v povprečju 11,05-krat (mediana 3,31) oz. pri porabi TLED 
svetilk 5,8-krat (mediana 2,09) večji LCA odtis, kot ga imajo v povprečju slovenski 
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pridelovalci. Če upoštevamo povprečen strošek pridelave slovenskega pridelovalca, ki 
znaša 0,945 EUR/kg (Modelne …, 2012) in ohranitev razmerja med ceno in okoljskim 
odtisom, potem lahko ocenimo strošek pridelave solate v rastlinski farmi, ki znaša 10,44 
EUR/kg (pri uporabi T5 svetilk) in 5,47 EUR/kg (pri uporabi TLED svetilk). 

Potrebno je poudariti, da so Philipsova TLED svetila, v času te raziskave, še vedno v 
fazi razvoja. Predvidena prodaja naj bi se pričela v letu 2015 (Dunselman, 2013), zato 
končna cena še ni znana. Menimo, da bodo svetila zaradi uporabljene LED tehnologije 
cenovno primerljiva z ostalimi LED svetili, ki so glede na pregled literature z vidika 
svetlobnega toka, v času te raziskave, dražja za večkratnik 75. Iz tega lahko sklepamo, 
da kljub dostopnosti TLED svetila še nekaj časa ne bodo ekonomsko upravičena za 

uporabo v rastlinskih farmah. 

Menimo, da zagovorniki smotrnosti rastlinskih farm nimajo ustreznih ugovorov zoper 
izsledke, nasprotovali pa bi lahko izbiri fluorescentnih svetilk - namesto barvnih LED 
svetil, ki poskušajo ugoditi potrebam svetlobnega spektra klorofila a in b. Odločitev 
utemeljujemo s tem, da uporaba LED svetil, z vidika ekonomike predstavlja 9,3-krat 
večjo investicijo za zadovoljevanje enake svetlobne potrebe. Z vidika LCA LED svetila 
dosegajo znatno slabše rezultate od T5 svetil (DEFRA, 2009). 

4 SKLEPI 
V raziskavi smo preverili hipotezo, ki pravi, da je z vidika LCA pridelava solate v 

rastlinski farmi ugodnejša od pridelave v plastenjaku in na njivi, ki sta trenutno 
najpogostejša oblika pridelava solate v Sloveniji. V ta namen smo zasnovali virtualno 
rastlinsko farmo, od koder smo pridobili podatke za vse glavne snovne in energijske 
tokove. Podatke za pridelavo solate v plastenjaku in na njivi smo pridobili iz obstoječih 
katalogov kalkulacij. Dodatno smo obravnavali uvoženo solato, pri rastlinski farmi pa 
scenarij TLED razsvetljave, ki je v času raziskave še vedno v fazi razvoja. Rezultate smo 
ob uporabi pripadajočih LCI podatkovnih baz medsebojno primerjali z uporabo programa 
SimaPro. 

Ugotovitve lahko povzamemo v naslednjih sklepih: 

- Oba scenarija rastlinske farme sta v desetih vplivnih kategorijah srednje ravni 
(podnebne spremembe, tanjšanje ozonskega plašča, zakislevanje kopenskega 

okolja, morska evtrofikacija, strupenost za človeka, tvorba fotokemičnih 
oksidantov, tvorba prašnih delcev, strupenost za kopenske ekosisteme, 
ionizirajoče sevanje in poraba fosilnih goriv) manj ugodna od tržnih načinov 
pridelave solate. V primeru sladkovodne evtrofikacije, zasedbe kmetijskih in 
urbanih zemljišč ter preoblikovanja naravnih zemljišč sta oba scenarija rastlinske 
farme bolj ugodna od tržnih načinov pridelave solate. V kategorijah strupenost za 
sladkovodne ekosisteme, poraba mineralnih surovin in izraba vodnega bogastva 
sta oba scenarija rastlinske farme bolj ugodna od uvoza in spomladanske 
pridelave v plastenjaku. V kategoriji strupenost za morske ekosisteme sta oba 
scenarija rastlinske farme bolj ugodna od uvoza, jesenske in poletne pridelave na 
foliji in spomladanske pridelave v plastenjaku.  

- V obeh scenarijih rastlinske farme sistem regalov z gojitvenimi ploščami in 
razsvetljavo prevladuje v trinajstih vplivnih kategorijah (podnebne spremembe, 
tanjšanje ozonskega plašča, zakislevanje kopenskega okolja, morska 
evtrofikacija, strupenost za človeka, tvorba fotokemičnih oksidantov, tvorba 
prašnih delcev, ionizirajoče sevanje, poraba fosilnih goriv, strupenost za morske 
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in sladkovodne ekosisteme, preoblikovanje naravnih zemljišč in poraba 
mineralnih surovin). 

- Ugotavljamo, da je rastlinska farma z uporabo T5 svetil od povprečja trenutnih 
tržnih načinov pridelave solate: 8,2-krat škodljivejša za človeško zdravje, 6,3-krat 
škodljivejša za ekosisteme in 3,4-krat bolj potratna v rabi naravnih virov. V 
scenariju uporabe TLED svetil je rastlinska farma od povprečja trenutnih tržnih 
načinov pridelave solate: 4,2-krat škodljivejša za človeško zdravje, 3,3-krat 
škodljivejša za ekosisteme in 1,8-krat bolj potratna v rabi naravnih virov. Druga 
hipoteza je s tem ovržena. Pri tem gre pripomniti, da obstajajo posamezne vrste 
rastlin, kot so konoplja (Cervantes, 2006), tobak (Automated …, 2013), okrasne 

rastline, zelišča (Kozai, 2013b) itd., kjer rastlinska farma predstavlja morebitno 
ekonomsko opravičenost, ne pa tudi opravičenosti s trajnostnega vidika. 

- Rastlinska farma ima pri uporabi T5 svetilk v povprečju 11,05-krat (mediana 
3,31), pri porabi TLED svetilk pa 5,8-krat (mediana 2,09) večji LCA odtis, kot ga 
imajo v povprečju slovenski pridelovalci. Če upoštevamo, da imajo živila z 
visokim okoljskim odtisom sorazmerno višjo ceno glede na svojo težo in 
upoštevamo povprečen strošek pridelave slovenskega pridelovalca, ki znaša 
0,945 EUR/kg, potem lahko ocenimo strošek pridelave solate v rastlinski farmi, ki 
znaša 10,44 EUR/kg (pri uporabi T5 svetil) in 5,47 EUR/kg (pri uporabi TLED 
svetil). 

- Z zasnovo modela rasti solate v rastlinski farmi ugotavljamo, da znaša zgolj 

strošek porabe vseh električnih porabnikov (scenarij T5 svetilk) in porabe CO2 
1,41 EUR/kg solate. Če upoštevamo, da rastlinsko farmo upravljata dve osebi, 
predstavlja strošek zaposlenih 1,87 EUR/kg solate. Na tej točki je cena solate 
3,28 EUR/kg. Omenjeni ceni je potrebno prišteti še vrsto drugih stroškov, kot so: 
amortizacija in vzdrževanje opreme in objekta, strošek gnojil, vode, kamene 
volne, varstvo posevka, administrativni stroški, DDV, strošek zemljišča itd. Z 
vidika ekonomike je rastlinska farma bistveno manj ugodna od trenutnih tržnih 
načinov pridelave. 

Čeprav rezultati ne odražajo celovite LCA, tj. "od zibelke do groba", lahko glede na 
inventar posameznih tehnologij sklepamo, da bi pri vključitvi scenarija "ravnanje z 
odpadki" razliko med rastlinsko farmo in trenutnimi načini pridelave še bistveno povečali, 
saj rastlinska farma vsebuje znatno več snovnih tokov, kot jih uporabljajo trenutni načini 
pridelave. 
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VPLIV EKSTERNIH STROŠKOV PREVOZA NA CENE 
SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE 

Sandra BONČAa, Andrej UDOVČb, Romina RODELAc 

IZVLEČEK 

Analiza se osredotoča na cestni blagovni prevoz svežega sadja in zelenjave s 
poudarkom na ocenjevanju pravičnosti in učinkovitosti postavljanja cen prevoza v 
Sloveniji. Na osnovi pregleda literature smo prišli do podatkov o eksternih stroških na 
kilometer opravljenega cestnega prevoza s tovornjakom z nosilnostjo 24 ton. Za 
stroške, ki so ustrezali naših zahtevam, smo nato izvedli simulacijo internalizacije v 
cene pridelkov, ki smo jih dobili s popisom v trgovinah v Ljubljani (N=8), in sicer za 4 
vrste tipičnih slovenskih pridelkov (jabolka, hruške, korenje, zelje). Pri tem smo izbrali 
27 primerov dobav pridelkov, ki so se prevažali na 19 različnih transportnih relacijah 
(tj. 2 znotraj Slovenije, 17 mednarodnih znotraj EU) z namembno destinacijo v 
Ljubljani. Po internalizaciji smo proučili razlike v cenah in tako ocenili pravičnost in 
učinkovitost obstoječih cen. Ugotovili smo, da se internalizacija odraža v porastu cen za 
vse izbrane primere pridelkov. V povprečju pa je porast zanemarljiv, saj znaša 0,46 % 
za primer 20 t in 0,54 % za 16 t neto teže tovora, vendar pa bi lahko internalizacija 
vodila v večjo pravičnost in učinkovitost postavljanja cen prevoza. 

Ključne besede: eksterni stroški, prevoz, transport, sveže sadje in zelenjava, učinkovito 
postavljanje cen, trajnostni razvoj, Slovenija 

THE INCIDENCE OF TRANSPORT EXTERNAL COSTS ON 
MARKET PRICES OF FRESH FRUITS AND VEGETABLES 

ABSTRACT 

This analysis focuses on research of road freight transportation of fresh fruits and 
vegetables with the aim to appraise its fair and efficient pricing in Slovenia. To this 
end, current scientific literature and other reports were surveyed with the aim to 
identify the external costs of road freight transport per kilometrer for a trailer truck 
with payload of 24 tons. Then we internalised the costs which reflected our requests 
into the market prices of selected crops, obtained with primary data collection in the 
retails in Ljubljana (N=8) of 4 typical Slovene produce (i.e., apples, pears, carrots, 
cabbage). Here, we used data about produce origin to determinate a loading place for 
27 selected deliveries of produce which were transported on 19 different transport 
routes (i.e. 2 routes within Slovenia, 17 international in EU) with Ljubljana as final 
destination. After internalisation we looked at price differences and appraised fairness 
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and efficiency of current prices. We found an increase in all internalised retail prices of 
selected produce. On average the increase is negligible as it is of 0.46 % in case of 20 
tons and 0.54 % in case of 16 tons net cargo weight, but internalisation could lead 
towards more fair and efficient transport pricing. 

Key words: external costs, freight transport, fresh fruits and vegetables, efficient pricing, 
sustainability, Slovenia 

1 Uvod 

Tovorni transport neposredno izboljšuje kakovost življenja ljudi, saj na primer 
omogoča večji obseg ponudbe na trgih, hitrejše dostave, pri čemer pa se je potrebno 

zavedati tudi njegovih negativnih vplivov (ali učinkov) na okolje in družbo. Ti negativni 
vplivi so znani pod terminom negativni eksterni (zunanji) učinki (v nadaljevanju z 
besedno zvezo eksterni učinki pojmujemo negativne eksterne učinke). Weinreich in sod. 
(1998) jih opredeljujejo kot spremembe blaginje, ki jih povzroči neka ekonomska 
aktivnost in se ne odraža v tržnih cenah. Mednje na primer sodijo onesnaževanje zraka, 
klimatske spremembe, hrup, prometne nesreče in zastoji (Maibach in sod., 2008), iz 
katerih izhajajo eksterni oz. zunanji stroški (ES) prevoza. Hitra rast prometa se odraža v 
hitrem povečevanju njegovih eksternih učinkov in ES.  

Razdalja med proizvajalcem oz. pridelovalcem in prodajnim mestom, kjer je blago na 
razpolago končnim potrošnikom, je tako izredno pomembna, saj na tej poti zaradi 
prevoza nastajajo ES, ki so lahko zelo različni, na primer glede na dolžino poti, obliko 
prevoza (cestni, železniški, ladijski, zračni), vrsto prevoznega sredstva (npr. kombi, mali 
tovornjak, tovornjak polpriklopnik, tovornjak priklopnik, vlak, ladja), čas vožnje (npr. v 
času prometne konice, ponoči) in območje (npr. v mestu, na podeželju). Večina teh 
stroškov sedaj ni zajetih v obstoječih tržnih cenah dobrin in storitev. Zaznati pa je trend 
po postavitvi bolj pravičnih in učinkovitih cen dobrin in storitev, torej takšnih, ki bodo 
odražale eksterne učinke prevoza na okolje in družbo. Pri tem pravičnost predstavlja 
izboljšanje porazdelitve stroškov z upoštevanjem etičnih pogledov (Towards fair …, 
1996; Christidis in Brons, 2010), učinkovitost pa zajema ekonomske poglede 
postavljanja cen z namenom maksimiziranja ekonomske blaginje, pri čemer so vključene 
neposredne in posredne koristi tako za uporabnike transporta kot za družbo kot celoto 
(Proost in sod., 2002; Christidis in Brons, 2010). Ker ima prevoz tako tudi ES, s sedanjo 
politiko in veljavno zakonodajo pa uporabnik prevoza le-teh ne pokriva ali pa jih pokriva 
le delno preko okoljskih dajatev in taks, se predpostavlja, da na trgu prihaja do 
nerealnih cen dobrin in storitev. Christidis in Brons (2010) pravita, da je tržna cena 
dobrine, ki na poti od proizvajalca do prodajnega mesta (npr. supermarket) zahteva 
prevoz, podcenjena. Slednje vpliva na vse udeležene v tej verigi (npr. proizvajalce, 
potrošnike, trgovce, prevoznike). Prihaja pa lahko tudi do neenakopravnega položaja 
lokalnih dobrin in dobrin z bolj oddaljenim poreklom. Postavljanje prave cene, torej cene 
z vsemi stroški (ang. full-cost price), vključno z ES prevoza, je v transportnem sektorju 
vedno bolj pomembno. Da bi bil blagovni prevoz bolje usklajen s konceptom 
trajnostnega razvoja, bi bila potrebna internalizacija ES prevoza (vključitev denarno 
ovrednotenih eksternih učinkov v ceno prevoza).  

Pri tem trajnostni razvoj v kontekstu prevoza predstavlja razvoj, ki zagotavlja ljudem 
zadovoljevanje sedanjih potreb (Our Common Future, 1987) v okviru zadostnosti (ne 
stremi k nenehnemu povečevanju) (Litman, 2012) in jim brez povzročanja vplivov na 
okolje omogoča boljše življenje (blaginjo) (Nebel in Wright, 1998) ne glede na čas in 
lokacijo (Litman, 2012). V skladu s to definicijo je prevoz trajnosten takrat, ko ljudem 
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zagotavlja zadovoljevanje sedanjih potreb v okviru zadostnosti porabe in brez 
povzročanja vplivov na okolje omogoča boljše življenje ne glede na čas in lokacijo. 
Internalizacija pa predstavlja cilj, da se s povišanjem cene transportnih storitev v 
razmerju z vsemi bistvenimi družbenimi in okoljskimi stroški, ki jih prevoz povzroča, 
popravi nepravilnost (Beuthe in sod., 2002; Baublys in Isoraite 2005). Kot navajajo Banfi 
in sod. (2000), neinternalizacija ES daje napačne tržne signale in posledično vodi v 
zmanjšano učinkovitost prometnega sistema, kar se odraža v obliki zastojev, problemov 
na področju prometne varnosti in naraščajočih težav, povezanih z onesnaževanjem 
okolja. 

Vprašanje o ES prevoza v kontekstu trajnostnega razvoja je že bilo proučevano s 

strani številnih avtorjev (npr. Common, 2011; van den Bergh, 2010). Tako je danes 
široko deljeno mnenje, da eksterni učinki prevoza predstavljajo problem, ki bi moral biti 
zajet v politiki. Kot je pokazalo več analiz (npr. Efficient transport …, 1998; RECORDIT, 
2001; Banfi in sod., 2000; Reforming transport taxis, 2003; UNITE, 2003; Schreyer in 
sod., 2004; GRACE, 2008), je to velik izziv. V zadnjih letih se je raziskovalno zanimanje 
za internalizacijo znatno povečalo (npr. Ricci in Black, 2005; Janic, 2007; Piecyk in 
McKinnon, 2007; Allen in sod., 2008; Baum in sod., 2008; GRACE, 2008; Janic, 2008; 
Maibach in sod., 2008; Marquez Diaz, 2009; Sahin in sod., 2009; Cantillo in Marquez, 
2010; Christidis in Brons, 2010; Macharis in sod., 2010; Yusukke in Kenichi, 2010), a je 
metodologija izračunavanja ES še vedno zelo kompleksna in nedovršena.  

Glavni cilj naše raziskave je bil ugotoviti ali podcenjenost cen uvoženega svežega 

sadja in zelenjave na slovenskem trgu zaradi neupoštevanja eksternih stroškov prevoza 
sorazmerno narašča z oddaljenostjo (v km) porekla pridelkov in tako priti do razkritja, v 
kakšni meri je obstoječe oblikovanje cen pravično in učinkovito v primerjavi s cenami z 
internaliziranimi ES. 

2 Metode dela 
Kot prvo smo uporabili znanstveno metodo sistematičnega pregleda literature, nato 

je sledilo primarno zbiranje podatkov s popisom v trgovinah, nazadnje pa smo izpeljali 
še internalizacijo eksternih stroškov prevoza v ceno pridelkov. Podrobnosti vseh treh 
metod predstavljamo v nadaljevanju.  

Sistematični pregled literature je temeljil na postopku, kot ga opisujeta Petticrew in 
Roberts (2006). Iskanje publikacij smo izvedli v ScienceDirect, EBSCO, Web of Science 
in na spletnih iskalnikih Google učenjak ter Google. Omejili smo se na časovno obdobje 
objav od leta 1998 do 2012, datum zadnjega iskanja pa je bil 19. 2. 2012 in publikacije, 
objavljene po tem datumu, v naši raziskavi niso bile zajete. Na podlagi analiziranja 
pridobljenih podatkov v 32 virih smo podali predlog za izbor najprimernejšega izračuna 
ES, ki je bil podlaga za internalizacijo na primeru prevoza svežega sadja in zelenjave v 
okviru geografskih območij.  

Ker je v Sloveniji najpogostejši prevoz s tovornjakom polpriklopnikom z nosilnostjo 
24 t, je nadaljnja študija na tem tudi temeljila. Kolikor je le bilo mogoče, smo upoštevali 
izračune ES za vozilo emisijskega standarda EURO IV. Izračun ES se je moral navezovati 
na kratkoročne mejne stroške, izražene v evrih (EUR) na prevožen kilometer (PKM), ali 

pa so stroški izraženi kot povprečje mejnih in povprečnih stroškov preteklih študij. Poleg 
omenjenih zahtev je moral biti izračun ES v viru podan za koridor, za določeno evropsko 
državo (Velika Britanija izvzeta), za Slovenijo ali pa je šlo za najnovejšo študijo. Kjer so 
bile v izračunu ES upoštevane tudi obstoječe takse in dajatve in je bil podatek o višini le-
teh na voljo, smo ta del stroškov izvzeli iz podane višine ES. 
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Z namenom pridobiti kratkoročne informacije o tržni (maloprodajni) ceni in poreklu 
izbranih pridelkov, smo uporabili metodo primarnega zbiranja podatkov na terenu, tj. v 
8 maloprodajnih trgovinah v Ljubljani (v nadaljevanju popis v trgovinah). Zbiranje 
podatkov je bilo opravljeno v februarju in marcu 2012. Zbirali smo podatke o vrsti 
pridelka, poreklu, kraju pridelave ali pakiranja ali naklada oz. odpreme, maloprodajni 
ceni za kg pridelka, načinu pridelave (tj. ekološko ali konvencionalno). Določili smo 
relacije, na katerih naj bi se prevažalo pridelke, glede na navedeno informacijo o 
poreklu. Podatek o poreklu smo določili za odpremni kraj (upoštevali najbolj pristen 
razpoložljivi podatek), Ljubljano pa za namembni kraj. Za določitev dolžine poti (v km) 
smo uporabili profesionalni načrtovalec poti PTV Map&Guide internet (2013).  

Kot zadnje pa smo izvedli še internalizacijo ES prevoza v cene pridelkov za izbrane 
primere. Ker se slednja izpelje v ceno prevoza (Beuthe in sod., 2002), mi pa tega 
podatka nismo imeli, ampak ker se vsi dostavljeni izdelki poslužujejo prevoza za dostavo 
in ker se cene prevoza odražajo v prodajnih cenah, smo izvedli internalizacijo posredno. 
Izpeljali smo simulacijo internalizacije, kjer smo potrebovali podatke o mejnem ES/km 
opravljenega prevoza, pridobljene s pregledom literature, in tržne cene pridelkov, 
dobljene s popisom v trgovinah. Simulacijo smo izvedli za primere izbranih konkretnih 
transportnih relacij, ki so tudi izhajele iz popisa v trgovinah.  

Iz seznama ustreznih virov smo nato ugotavljali, kateri izračuni ES geografsko 
pokrivajo naše izbrane relacije. Kot pravi podatek o ustreznih izračunanih ES prevoza je 
bil vključen tisti, ki je najbolje pokrival naše geografske relacije, upoštevajoč raznolikost 

območij (mestno, medmestno, podeželsko, na avtocesti, v Alpah), čas (npr. kjer je bil 
podan izračun za dnevni in nočni čas, smo uporabili povprečje) in sodobnost publikacije 
(prednost najnovejših). V primeru nerazpoložljivosti podatka za določen odsek, smo 
najprej uporabili izračun ES po načelu najbližje lokacije oz. koridorja, nato pa podatke o 
ES za raven določene države. Sledilo je pridobivanje podatkov o ES/km, pri čemer smo 
upoštevali dva izida. Prvi za primer, da je tovornjak naložen 24 bruto in 20 t neto, drugi 
pa se je nanašal na 20 t bruto in 16 t neto.  

Za večjo primerljivost izračunov slovenskim razmeram smo izvedli prilagoditev 
vrednosti ES prevoza slovenskemu denarnemu trgu (tj. srednji tečaj Banke Slovenije 
(Tolarski dnevni …,2013) in inflacijska stopnja, a brez diskontiranja prihodnjih 
vrednostih). Sledila sta kalkulacija maloprodajne cene izbranih pridelkov v prodajno ceno 
z upoštevanjem zakonsko določnega 8,5-odstotnega davka na dodano vrednost 
(Slovenia tax …, 2013) in preračun v nabavno ceno, kjer smo upoštevali trgovsko 
maržo. Podatki o marži so zelo različni. Na primer le-ta naj bi bila od okoli 30 ali 40 %, 
vendar lahko tudi več kot 200-odstotna. Po podatkih SURS-a (Bruto trgovska …, 2012) 
pa naj bi marža v maloprodajnem trgovinskem sektorju v Sloveniji v povprečju znašala 
pod 30 %. Zaradi nasprotujočih si vrednosti smo za naš empirični primer izbrali maržo v 
višini 40 %. 

Na podlagi tega smo želeli priti do podatka o spremembi maloprodajne cene po 
vključitvi ES prevoza glede na poreklo (slovensko, uvoženo), način pridelave 
(konvencionalno, ekološko) in dolžino transporta za posamezne transportne relacije. 
Nazadnje pa smo izračunali še povprečno spremembo v ceni pridelkov po vključitvi ES 
prevoza in to ob hkratnem upoštevanju načina pridelave ter porekla pridelkov. 
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3 Rezultati analize 
Na podlagi podatkov o poreklu 145 popisanih artiklov je bilo 78 primerov jabolk, 21 

primerov hrušk, 20 primerov korenja in 26 primerov zelja. Jabolka so bila v 60,26 % 
primerov slovenska, medtem ko so bila v 39,74 % primerov iz držav EU. 42,31 % zelja 
je bilo iz Slovenije, 57,7 % pa iz držav EU. Na drugi strani so bile hruške v 19,05 % 
slovenske, v 61,91 % iz držav EU, v 19,05 % pa iz JAR in s Kitajske. Korenje je bilo v 
večini primerov uvoženo iz držav EU, le 10 % primerov pa je bilo slovenskega izvora. V 
4 primerih poreklo ni bilo povsem jasno, saj je bil ta podatek napisan različno (npr. na 
gajbici en podatek, na deklaraciji na tablici s ceno pa drugi), pri čemer smo upoštevali 
podatek z deklaracije na tablici s ceno. V 3 primerih smo podvomili v točnost navedbe 
podatka o pravem mestu pridelave, saj smo ugotovili, da je bil naveden podatek o 
distributerju (npr. na Nizozemskem, v Belgiji) in ne o samem izvoru pridelka (npr. JAR, 
Kitajska), pri čemer smo upoštevali podatek o distributerju. Ugotovili pa smo tudi, da so 
se isti ali podobni (npr. različni kakovosti razredi) pridelki in v nekaj primerih tudi sorte 
pridelkov uvažale, čeprav so bili na voljo tudi slovenski.  

Za namen internalizacije ES smo iz vseh popisanih primerov pridelkov izbrali 27 
primerov, kjer so se pridelki prevažali na 19 različnih transportnih relacijah (tj. 2 znotraj 
Slovenije, 17 mednarodnih). Pri zadnjih dveh relacijah smo upoštevali različen potek poti 
z namenom, da bi videli razliko. Podrobnosti popisa za te izbrane primere prikazujemo v 
preglednici 1. 

V preglednici 2 prikazujemo spremembe cen za vsako transportno relacijo posebej. 

Po vključitvni ES prevoza v maloprodajne cene pridelkov smo prišli do rezultata, da se 
cene po internalizaciji ES v povprečju povečajo za 0,46 % v primeru 20 t neto teže 
tovora in 0,54 % v primeru 16 t. Najnižja sprememba je v primeru uvoženega, 
konvencionalnega naribanega korenčka, ki se je prevažal na 242 km, in znaša 0,02 %, 
sledijo slovenska konvencionalno pridelana jabolka, ki so bila transportirana na dolžini 
128 km. Sprememba je bila pri slednjih 0,05 % za 20 t in 0,06 % za 16 t neto teže 
tovora. Z enakim deležem (tj. 0,07 % za 20 t in 0,08 % za 16 t) temu sledita še 
uvoženo ekološko korenje in slovensko konvencionalno zelje. Najvišja sprememba v ceni 
je bila ugotovljena v primeru uvoženega konvecionalnega zelja, ki se je prevažalo na 
najdaljši transportni poti (1275 km), in znaša 3,24 % za 20 t in 3,39 % za 16 t. Temu 
sledi zelje, ki se je pripeljalo na razdalji 1236 km in ima značilno spremembo v ceni  

2,44 % za 20 t in 2,93 % za 16 t. Sledijo hruške viljamovke, ki so bile transportirane 
1184 km. Sprememba znaša 1,36 % za 20 t in 1,66 za 16 t neto teže tovora. 
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Preglednica 1: 27 transportnih primerov o začetni transportni lokaciji, tovoru (pridelek), 
celotnih ES transporta in maloprodajni ceni na kg 

Zap. 
št. 

Začetna 
transportna 

lokacija 
Tovor/pridelek 

Pot do 
Ljubljane 

(km) 

Celotni ES 
(EUR) 

MPC 
(EUR/kg) 

    20 t 16 t  

1 SI-2000 Maribor  Jabolka, Idared 128 6,49 6,49 0,99 
2 SI-2000 Maribor  Jabolka, Idared 128 6,49 6,49 0,97 
3 SI-2000 Maribor  Jabolka, Zlati delišes 128 6,49 6,49 0,99 

4 SI-2233 Sveta Ana  Zelje, kitajsko/kapus 154 9,19 7,66 0,95 
5 AT-8322 Studenzen  Zelje, kitajsko/kapus 190 10,06 9,59 0,69 
6 IT-30034 Mira (VE) Korenje, korenček nariban 242 14,9 14,9 7,45 
7 IT-35129 Padova (PD) Korenje 259 15,89 15,89 0,68 
8 IT-35127 Padova (PD) Jabolka, Red stark 263 16,14 16,14 1,29 
9 AT-4601 Wels  Zelje 389 42,77 36,19 0,59 
10 AT-2301 Groß-Enzersdorf Korenje 393 22,14 19,69 0,69 
11 AT-2301 Groß-Enzersdorf Korenje 393 22,14 19,69 0,75 
12 AT-2281 Raasdorf Korenje, EKO 394 22,19 19,74 2,38 

13 AT-2232 Aderklaa Korenje EKO 395 22,26 19,79 1,29 
14 AT-2232 Aderklaa Korenje 395 22,26 19,79 0,69 
15 SK-90042 Dunajská Lužná Jabolka, Topaz 463 26,32 23,17 1,52 

16 IT-47023 Cesena (FC)  Korenje, EKO 465 56,64 56,64 2,14 

17 IT-20137 Milano (MI) Hruške, Naši 493 26,41 26,41 1,79 
18 DE-34434 Borgentreich-

Großeneder 
Zelje, belo, EKO 926 76,91 71,42 2,23 

19 DE-34434 Borgentreich-
Großeneder 

Zelje, rdeče, EKO 926 76,91 71,42 3,79 

20 BE-2030 Antwerpen Hruške, Rosemarie 1.184 215,1 210 2,59 
21 BE-2030 Antwerpen Hruške, Viljamovke 1.184 215,1 210 1,20 
22 DE-21635 Jork Jabolka, Topaz, EKO 1.201 96,25 90,76 2,95 
23 NL-2685 Zh Poeldijk Zelje 1.236 128,7 123,3 0,40 
24 NL-2991 LM Barendrecht Hruške, Naši 1.237 167,9 162,7 1,29 
25 NL-2990 AB Barendrecht  Zelje, belo, EKO 1.237 167,9 162,7 8,73 
26 NL-2990 AB Barendrecht  Zelje, rdeče, EKO 1.237 167,9 162,7 4,29 
27 NL-2685 Zh Poeldijk Zelje 1.275 170,7 165,5 0,40 

Opomba: EKO – ekološki, MPC – maloprodajna cena 

V splošnem je sprememba v ceni pridelka po internalizaciji ES nižja za krajše 

transportne relacije in občutno višja v primerih transporta nad 926 km. Medtem ko je 
povprečna sprememba v višini 0,15 % za 20 t in 0,17 % za 16 t za opravljen prevoz od 
128 do 393 km, je povprečna sprememba v ceni za relacije od 394 do 493 km povsem 
ista, tako da je sprememba v ceni ista za dolžino transporta od 128 do 493 km. V 
primeru opravljenih prevozov od 926 do 1.275 km pa je zaznati spremembo cene v višini 
0,98 % za 20 t in 1,18 % za 16 t. Tako so spremembe v ceni za 548 % za 20 t in 583 % 
za 16 t neto teže tovora višje za transport od 926 do 1.275 km v primerjavi s 
transportom od 128 do 493 km. 

Na isti relaciji iz Poeldijk (NL) do Ljubljane je v primeru izbora daljše poti (1.275 km) 
sprememba v ceni 3,24 % za 20 t in 3,39 za 16 t. V primeru krajše poti (1.236 km) pa 
sprememba znaša 2,44 % za 20 t in 2,93 % za 16 t. 
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Preglednica 2: Sprememba maloprodajne cene (%) pridelkov po vključitvi ES prevoza 
in glede na poreklo, način pridelave in dolžino transporta 

Vrsta, sorta 
sadja/zelenjave 

Poreklo Način pridelave 
Dolžina 

transportne 
poti (km) 

Sprememba MPC po 
vključitvi ES (%) 

    
20 t 16 t 

Jabolka, Idared slovensko  konvencionalno  128 0,05 0,06 

Jabolka, Idared slovensko  konvencionalno  128 0,05 0,06 
Jabolka, Zlati delišes slovensko  konvencionalno  128 0,05 0,06 
Jabolka, Red stark uvoženo  konvencionalno  263 0,10 0,12 
Jabolka, Topaz uvoženo  konvencionalno  463 0,13 0,14 
Jabolka, Topaz, EKO uvoženo  ekološko 1.201 0,25 0,29 
Hruške, Naši uvoženo  konvencionalno  493 0,11 0,14 
Hruške, Rosemarie uvoženo  konvencionalno  1.184 0,63 0,77 
Hruške, Viljamovke uvoženo  konvencionalno  1.184 1,36 1,66 
Hruške, Naši uvoženo  konvencionalno  1.237 0,99 1,20 
Korenje, korenček 
nariban 

uvoženo  konvencionalno  242 0,02 0,02 

Korenje uvoženo  konvencionalno  259 0,18 0,22 
Korenje uvoženo  konvencionalno  393 0,24 0,27 
Korenje uvoženo  konvencionalno  393 0,22 0,25 
Korenje, EKO uvoženo  ekološko 394 0,07 0,08 
Korenje, EKO uvoženo  ekološko 395 0,13 0,15 
Korenje uvoženo  konvencionalno  395 0,25 0,27 
Korenje, EKO uvoženo  ekološko 465 0,20 0,25 
Zelje, kitajsko/kapus slovensko  konvencionalno  154 0,07 0,08 
Zelje, kitajsko/kapus uvoženo  konvencionalno  190 0,11 0,13 
Zelje uvoženo  konvencionalno  389 0,55 0,58 
Zelje, belo, EKO uvoženo  ekološko 926 0,26 0,30 
Zelje, rdeče, EKO uvoženo  ekološko 926 0,15 0,18 
Zelje uvoženo  konvencionalno  1.236 2,44 2,93 
Zelje, belo, EKO uvoženo  ekološko 1.237 0,15 0,18 
Zelje, rdeče, EKO uvoženo  ekološko 1.237 0,30 0,36 
Zelje uvoženo  konvencionalno  1.275 3,24 3,93 

Opomba: MPC – maloprodajna cena 

V preglednici 3 prikazujemo odnos med koeficientom sledeče dolžine poti glede na 
predhodno dolžino in pripadajočim koeficientom sledeče razlike med maloprodajno ceno 
in ceno z ES glede na to razliko za predhodno dolžino poti. V večini primerov 
sorazmernost med naraščanjem dolžine poti in med podcenjenostjo uvoženih pridelkov 
ne obstaja, saj so koeficienti različni. Pravo sorazmerje je značilno le za primere z 
dolžino poti 259 km, 263 km, 394 km in 395 km. Delno sorazmerje pa obstaja v primerih 
transporta s 463 km in 1.275 km.  
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Preglednica 3: Koeficienti sledeče dolžine poti glede na predhodno in koeficienti sledeče 
razlike med maloprodajno ceno in ceno z ES glede na to razliko za predhodno dolžino 
poti 

Dolžina 
transportne 
poti (km) 

Koeficient sledeče 
dolžine poti glede na 

predhodno (%) 

Koeficient sledeče razlike 
med MPC in MPC z ES glede 

na predhodno 

  20 t 16 t 

128 / / / 
154 1,20 1,42 1,18 
190 1,23 1,09 1,25 
242 1,27 1,48 1,55 
259 1,07 1,07 1,07 
263 1,02 1,02 1,02 
389 1,48 2,65 2,24 
393 1,01 0,52 0,54 
394 1,00 1,00 1,00 
395 1,00 1,00 1,00 
463 1,17 1,18 1,17 
465 1,00 2,15 2,44 
493 1,06 0,47 0,47 
926 1,88 2,91 2,70 

1.184 1,28 2,80 2,94 
1.201 1,01 0,45 0,43 
1.236 1,03 1,34 1,36 
1.237 1,00 1,30 1,32 
1.275 1,03 1,02 1,02 

Opomba: MPC – maloprodajna cena 

Ugotovili smo, da so maloprodajne cene pridelkov v primerjavi s cenami, kjer so ES 
zajeti, podcenjene, saj se cene po vključitvi ES v vseh primerih povečajo. Na podlagi 
podatkov o internalizaciji ES v ceno pridelkov na sliki 1 prikazujemo podcenjenost 
trenutnih maloprodajnih cen glede na ceno z ES prevoza za različne dolžine transporta, 
pri čemer sta dolžini 128 km in 154 km vezani na pridelke slovenskega porekla. Ostale 
dolžine so vezane na uvožene pridelke. V primeru, da ES niso internalizirani v ceno 
pridelkov, je zaznana najmanjša podcenjenost cen pridelkov, in sicer v primerih dolžin 

transporta 242 km, 128 km, 394 km, 154 km, 263 km, 190 km, 493 km, 463 km, 259 
km, 395 km in 465 km, pri čemer je vrstni red zapisa povezan z višino podcenjenosti 
(npr. 242 najmanjša podcenjenost). V primerih dolžin transporta 926 km, 393 km, 1.201 
km in 1.237 km je ta podcenjenost malo večja, največja podcenjenost pa je značilna za 
primere z dolžinami transporta 1.184 km, 1.236 km in 1.275 km. Pri tem skoraj ni 
razlike, ali se prevaža 20 t ali 16 t pridelkov. V splošnem pa velja, da je ta podcenjenost 
cen pridelkov večja v primerih dolžin transporta od 926 km naprej (izjema je le pot z 
dolžino 389 km). 

Podcenjenost cen uvoženih pridelkov narašča zaradi neupoštevanja ES z 
oddaljenostjo porekla pridelkov, saj znaša povprečna podcenjenost uvoženih pridelkov 
0,55 %, slovenskih pa le 0,06 %. Pri tem ne velja, da z oddaljenostjo porekla pridelkov 

podcenjenost uvoženih pridelkov vedno narašča.  

Vezano na način pridelave pridelkov so se najdlje pripeljala ekološka jabolka, saj je 
povprečna dolžina poti znašala 1201 km, sledijo pa ekološko zelje (1.081,50 km), 
konvencionalne hruške (1.024,50 km), konevencionalno zelje (648,80 km), ekološko 
korenje (418 km) in konvencionalno korenje (336,40 km). Po najkrajši poti, to je v 
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povprečju 222 km, so se pripeljela konvencionalna jabolka. Na podlagi povprečnih 
sprememb v maloprodajni ceni ugotavljamo, da je največja sprememba značilna za 
konvencionalno korenje, saj znaša 1,28 % za 20 t in 1,53 % za 16 t. Najnižja 
sprememba je v primeru konvencionalnih jabolk (0,08 % za 20 t in 0,09 % za 16 t).  

Glede na poreklo pridelkov pa so se v povprečju najdlje pripeljale uvožene hruške, 
kjer je povprečna dolžina poti 1.024,50 km, sledijo pa uvoženo zelje (927 km), uvožena 
jabolka (642,33 km), uvoženo korenje (367 km), slovensko zelje (154 km) in slovenska 
jabolka (128 km). Na podlagi povprečnih sprememb v maloprodajni ceni ugotavljamo, 
da je največa sprememba značilna za uvoženo zelje, saj znaša 0,90 % za 20 t in 1,07 % 
za 16 t. Najnižja sprememba je v primeru slovenskih jabolk (0,05 % za 20 t in 0,06 % 

za 16 t). 

 

 
Opomba: MPC – maloprodajna cena 

Slika 1: Sprememba maloprodajne cene v primerjavi z maloprodajno ceno z ES prevoza 
(%) glede na dolžino transporta 

4 Razprava 
S simulacijo internalizacije ES prevoza v cene pridelkov smo ugotovili, da je vpliv 

cene pridelkov zanemarljiv (v povprečju narastejo za 0,46 % za 20 t in 0,54 % za 16 t 
neto teže tovora) in bistveno manjši, kot smo sprva pričakovali. Do podobnih ugotovitev 
sta v svoji raziskavi prišla tudi Christidis in Brons (2010), ki trdita, da je vpliv na ceno 
produktov zanemarljiv in da je v situacijah, ko gre za nizko cenovni izdelek z veliko težo 
ali ko ima tovor značilnost majhne teže, a velikega volumna, sprememba v ceni večja. 
Vezano na njuno raziskavo, je največji vpliv na ceno zaznati v primerih, ko se 
transportirajo kmetijski pridelki ali surov material, ki je v obliki razsutega tovora. V 
primeru tovornjaka polpriklopnika z nosilnostjo 24 t in neto težo tovora 20 t ali 16 t to 
pomeni, da je tovor pogojen z večjo težo in ne s prostornino. Na podlagi tega naše 
zanemarljive spremembe v cenah pridelkov sovpadajo z ugotovitvami Christidisa in 
Bronsa (2010) (povprečna sprememba v ceni končnega izdelka je največ 0,5 %). Naš 
rezultat je zelo podoben, pri čemer pa se je potrebno zavedati, da je le-to posledica 
vsega, kar smo zajeli v kalkulacijo, in sicer vključenih ES prevoza, ki temeljijo na 
obravnavanih obstoječih virih, inflacijske stopnje in menjalnega tečaja. Največji vpliv pa 
imajo vključeni izračuni ES prevoza in iz njih izhajajoče prilagoditve, ki smo jih morali 
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izvesti (npr. izračun za tovornjak in ne za tovornjak s hladilnikom, uporaba bližnjega 
koridorja namesto natančne izbrane transportne relacije). Kljub dobljenim zanemarljivim 
vplivom ES prevoza na ceno pridelkov, smo ugotovili razliko med situacijama, ko je 
tovornjak naložen z 20 t ali s 16 t pridelkov (sprememba v ceni za primer 16 t je glede 
na 20 t neto teže višja v vseh primerih). Ta razlika izhaja iz dejstva, da so bili isti ES 
upoštevani v obeh primerih, saj obstoječa literatura ne podaja ločenih ES prevoza za 
različne obremenitve tovornjaka in zato se v primeru pravoza 16 t pridelkov isti ES kot v 
primeru 20 t porazdelijo na manjšo težo. Slednje se odraža tudi v vrednosti ES/km 
opravljenega prevoza.  

Ugotovili smo, da je podcenjenost cen uvoženih (v povprečju 0,55 %) pridelkov višja 

od slovenskih (v povprečju 0,06 %), pri čemer ne velja, da z oddaljenostjo porekla 
pridelkov podcenjenost uvoženih pridelkov vedno narašča. V primeru, da ES niso 
internalizirani v ceno pridelkov, je v povprečju značilna manjša podcenjenost cen 
uvoženih pridelkov na slovenskem trgu za krajše dolžine prevoza, a ne v vseh primerih, 
v povprečju pa je večja pri daljših in največja pri najdaljših prevozih. Pri tem skoraj ni 
razlike, ali se prevaža 20 t ali 16 t pridelkov. V splošnem pa velja, da je ta podcenjenost 
večja v primerih dolžin transporta od 926 km naprej (izjema je le pot z dolžino 389 km). 
V navezavi s sorazmernostjo med naraščanjem dolžine poti in podcenjenostjo cen 
uvoženih pridelkov na slovenskem trgu smo dokazali, da nesorazmernost ne obstaja v 
vseh primerih. Na podlagi rezultatov in diskusije lahko delno potrdimo, da podcenjenost 
cen uvoženega svežega sadja in zelenjave na slovenskem trgu zaradi neupoštevanja ES 
prevoza sorazmerno narašča z oddaljenostjo (v km) porekla pridelkov. Kljub temu, da 
smo ugotovili, da so cene slovenskih pridelkov v večini primerov nižje, bi internalizacija 
ES prevoza vodila v večjo uskladitev cen domačih pridelkov s cenami pridelkov z bolj 
oddaljenim poreklom. To pa bi privedlo do izboljšanja porazdelitve stroškov, saj bi se 
lahko delno odpravile sedanje naprevilnosti med položaljem domačih pridelkov v 
primerjavi z uvoženimi, kar bi vodilo v večjo pravičnost postavljanja cen prevoza. Prav 
tako sedaj blaginja uporabnikov ni maksimizirana, saj smo ugotovili, da so na policah 
slovenskih trgovcev istočasno na voljo iste vrste slovenskih pridelkov in tudi uvoženih (v 
nekaj primerih tudi iste sorte), kar pomeni, da transport, v primeru, ko se le-ta ne 
opravlja le za nemene primanjkljaja pridelkov povzroča negativne vplive na okolje in 
tako ljudem ne omogoča boljšega življenja. Slednje pa je razlog, da lahko govorimo o 
neučinkovitosti tranutnega postavljanja cen prevoza v Sloveniji. 

5 Zaključki 

Simulacija vključitve ES prevoza v ceno pridelkov nam je razkrila, da internalizacija 
ES prevoza na maloprodajno ceno pridelkov ne vpliva bistveno, saj so spremembe v ceni 
zanemarljive, značilen pa je porast vseh cen pridelkov. Drugače pa je v primeru 
upoštevanja celotnih ES prevoza na celotni dolžini transportne relacije, ki so različni 
glede na dolžine poti – v tem primeru kot kumulativa niso več zanemarljivi. Z analizo cen 
in internalizacije smo potrdili, da je podcenjenost obstoječih cen uvoženih pridelkov na 
slovenskem trgu v primeru neinternalizacije ES v primerjavi s cenami slovenskih 
pridelkov značilna, pri čemer podcenjenost ne narašča sorazmerno z oddaljenostjo 

porekla. Prevoz bi bilo mogoče približali v smeri trajnostnega razvoja z internalizacijo ES 
prevoza v tržno ceno blaga in storitev (tudi prevoza), saj bi to vodilo do večje uskladitve 
cen domačih pridelkov s cenami pridelkov z bolj oddaljenim poreklom, kar pa bi tudi 
vodilo v smer večje pravičnosti in učinkovitosti postavljanja cen prevoza. S tem bi bilo 
mogoče vplivati tudi na zmanjšanje vplivov na okolje in družbo. Ker pa za internalizacijo 
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ES že obstoječa literatura navaja pomembnost zajema kratkega roka in s tem vključitve 
mejnih ES prevoza, ki so različni glede na lokacijo, vrsto prevoznega sredstva in čas 
prevoza, je določitev višine ES vezana predvsem na posamezno prevozno sredstvo in z 
njim povezane okoliščine. Določitev teh stroškov je še vedno težavna, kar je tudi vzrok, 
zakaj se internalizacija še ni uveljavila oz. se vpeljuje počasi in postopoma. Bi bila pa 
izboljšana določitev mejnih ES za posamezno vozilo v cestnem prometu morda v 
prihodnosti mogoča preko programske aplikacije, ki bi bila vgrajena v vsako prevozno 
sredstvo in bi izračunala višino ES na podlagi parametrov lokacije, vrsto prevoznega 
sredstva, obremenitev prevoznega sredstva (teža tovora) in časa prevoza. Hkrati pa bi 
bila ta aplikacija vezana na navigacijski sistem vozila, in sicer tako, da bi le-ta predhodno 
izračunal planirani čas prihoda na ciljno lokacijo, katerega bi v času vožnje usklajeval z 
dejanskim časom. Navigacijski sistem pa bi moral pomniti tudi hitrost vožnje, 
upočasnitve (npr. zaradi upočasnjenega prometa), zaustavitve (npr. prometni zastoj) ter 
trenutne prometne situacije, ki bi morale biti sprotno ažurirane preko krovnega 
informacijskega sistema. Za delovanje te aplikacije bi bil potreben globalni navigacijski 
satelitski sistem (npr. Galileo za EU), v smeri katerega se že dosega razvoj tudi za 
uporabo na področju transporta. V kolikor bi bilo to izvedljivo, bi moralo veljati načelo 
enakosti, kar pomeni, da bi bili v pokrivanje ES prevoza vključeni vsi njegovi uporabniki.  
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SOCIO-EKONOMSKI DEJAVNIKI IN NJIHOV 
VPLIV NA FORMIRANJE IN RAZVOJ VRTNARIJ 

NA SLOVENSKEM 

Trajče NIKOLOSKIa, Andrej UDOVČa, Martin PAVLOVIČb 

IZVLEČEK 

Osnovni namen prispevka je ugotoviti, kateri dejavniki imajo pomembnejši vpliv pri 
prestrukturiranju kmetij v vrtnarske kmetje. Poleg raziskave osnovne dejavnosti vrtnarij 
in njihove možnosti za prestrukturiranje nas je zanimalo, kako izbrani dejavniki vplivajo 
na prestrukturiranje kmetij v vrtnarske kmetije v Sloveniji. Izvedli smo anketno analizo, 
v katero smo vključili 764 vrtnarij. Cilj raziskave je bil oblikovati model, s pomočjo 
katerega bi lahko ugotovili, če lokacija in ostali dejavniki ustrezajo možnostim za 
prestrukturiranje kmetije v vrtnarsko dejavnost. 

Določili smo dejavnike, ki vplivajo na prestrukturiranje v vrtnarsko dejavnost in jih 
primerno obtežili. Te podatke smo nato analizirali s pomočjo večparametrskega 
računalniškega programa DEXi. Ugotovili smo, da vsi navedeni dejavniki neposredno ali 
posredno vplivajo na socio-ekonomsko strukturo kmetij. Izdelali smo ocene 
perspektivnih lokacij, ki vsebujejo tudi socio-ekonomski vidik prestrukturiranja v 
vrtnarske kmetije. Ugotovili smo, da so z vidika, ki upošteva tako socio-ekonomske kot 
tudi naravne dejavnike, najbolj perspektivne lokacije za prestrukturiranje v vrtnarsko 
dejavnost naslednje: osrednje slovenska, savinjska, pomurska, gorenjska in obalno 
kraška regija. Rezultati so pokazali, da so od demografskega stanja, ravni ekonomske 
in socialne razvitosti, infrastrukture opremljenosti ter naravnih danosti odvisne razvojne 
možnosti obstoječih kmetij v vrtnarske kmetije. 

Ključne besede: analiza, vpliv, socio-ekonomski dejavnik, izobrazba, spol, starost, delovna sila, 
tržišče, tipi kmetij, vrtnarska kmetija, vrtnarstvo 

SOCIO-ECONOMIC FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON 
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
HORTICULTURAL FARMS IN SLOVENIA 

ABSTRACT 

The primary purpose of this paper is to determine which factors significantly 
influence the restructuring of farms into horticultural farms. In addition to the research 
on the nurseries' main activity and their ability to transform, which was conducted 
using a survey that involved 764 nurseries, we were interested in how the selected 
factors, namely education, age, gender, hired labour force, employment, distance from 
the market and participation in international trade affect the restructuring of farms into 
horticultural farms in Slovenia. Moreover, we wanted to know how much influence 
natural factors such as climate, relief, soil, geothermal energy and insolation have on 
the conversion into gardening. 
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The aim of the research was to develop a model by which gardeners could establish 
the adequacy of the place where they would like to start their horticultural production. 
This had the benefit of determining the factors affecting the conversion into gardening 
activity and weighted them appropriately. These data were then analysed using a 
multi-attribute computer programme DEXi. Which of the socio-economic factors had 
more and which less influence on the deployment of horticultural production along with 
the existing agricultural activities on the farm? We evaluated prospective areas also by 
including the socio-economic viewpoint of the restructuring into horticultural farms. In 
terms of the viewpoint which takes into account both socio-economic and natural 
factors, we found out that the most promising areas intended for gardening activities 
are the following: central Slovenia, the Pomurje region, the Savinja region, the 
Gorenjska region, and the Coast and the Karst regions. The results showed that the 
development potential of the existing nurseries to transform into horticultural farms 
depends on a demographic situation, the level of economic and social development, 
having adequate equipment, and natural conditions. 

Keywords: analysis, influence, socio-economic factor, education, gender, age, work force, types of 
farms, horticultural farm, gardening 

1 Uvod 
Od vstopa Slovenije v EU pa vse do današnjih dni se nam dogajajo ne samo v 

gospodarstvu, ampak tudi v kmetijstvu, velike spremembe. Podobno kot v drugih 
gospodarstvih po Evropi, tudi v Sloveniji vrtnarstvo spada med tiste intenzivne kmetijske 

dejavnosti, ki so izpostavljene tržnim silam v mnogo večji meri kot to velja npr. za 
živinorejo, ki je deležna številnih zaščitnih ukrepov in državnih podpor (SURS, 2010). 

Temeljna značilnost slovenskega kmetijstva je, da se je dolgo časa razvijalo v 
povsem drugačni smeri kot kmetijstvo v EU, kar še posebej velja za agrarno strukturo 
(Udovč in sod., 2006). Vrtnarstvo kot kmetijska in gospodarska dejavnost, kjer se 
pridelovalci ukvarjajo s pridelavo zelenjadnic, zelišč, cvetja in okrasnih rastlin, ima v 
Sloveniji dolgo tradicijo (Jakše in sod., 2011). Za slovensko kmetijstvo na splošno velja, 
da velikostna struktura in geografske lege močno vplivata na težke pridelovalne 
razmere. Velikostna struktura slovenskih kmetij je praktično neprimerljiva z velikostno 
strukturo kmetij v EU. Več kot polovica kmetij je manjših od 2 ha in skoraj 70 % manjših 
od 5 ha. Te kmetije so skupaj s kmetijami velikostnega razreda od 6 do 10 ha temelj 

kmetijske pridelave v Sloveniji in zavzemajo kar dve tretjini kmetijskega prostora v 
Sloveniji (Cunder, 2002). Ugotovimo lahko, da vrtnarstvo spada med eno 
najintenzivnejših kmetijskih panog, za katero so značilne relativno majhne obdelovalne 
površine, ki pa so intenzivno obdelane (Jakše in sod., 2011). Povprečna slovenska 
vrtnarija ima 1 ha površine, en plastenjak v obsegu 1200 m² in manjši steklenjak za 
gojenje sadik okrasnih rastlin ter nekaj okrasnih gred (Šegula, 2009). Torej lahko 
sklepamo, da imamo za razvoj vrtnarskih kmetij cca 70 % manjših kmetij, ki bi bile 
primerne za vrtnarsko proizvodnjo. 

Zelenjadarske kmetije in kmetije z gojenjem okrasnih rastlin so bile manj raziskane v 
primerjavi s kmetijami s poljščinami in živinorejo. Do 70-tih let prejšnjega stoletja je 
preučevanje dejavnikov uspešnosti kmetijskih gospodarstev večinoma upoštevalo 
tehnološke dejavnike. V 80-tih in 90-tih letih prejšnjega stoletja pa se je začel širiti 
njihov nabor z ekonomskimi, sociološkimi in socialno-antropološkimi dejavniki (FAO, 
2011). 

Preoblikovanje kmetijstva je socialno, organizacijsko, proizvodno ter strukturno 
spreminjanje te dejavnosti oz. prilagajanje novim gospodarskim in družbenim razmeram, 
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to pa terja določen čas. Kaže se tako v opuščanju kmetovanja, posledica česar je 
zmanjševanje števila kmetij in zaraščanje kmetijskih zemljišč, kot tudi v povečevanju 
obsega kmetij, uvajanju specializacij in dopolnilnih dejavnostih, povezovanju 
kmetovalcev, zmanjševanju razdrobljenosti posesti ter izboljšanju izobrazbene in 
starostne sestave (Udovč in sod., 2006). 

Soci-ekonomski dejavniki vplivajo na preoblikovanje kmetij v čiste, mešane, 
dopolnilne in ostarele kmetije. Socialna varnost je v sklopu socialnega razvoja glavna 
sestavina socialne politike. Socialni razvoj pa je vedno povezan z ekonomskim razvojem, 
kot velja tudi obratno, ekonomski razvoj je povezan s socialnim razvojem (Kmet 
Zupančič, 2008). 

Socio-ekonomska tipizacija kmetij je posredni kazalec, ki kaže deleže dohodka, ki ga 
člani kmečkega gospodinjstva na kmetiji pridobivajo iz osnovne kmetijske dejavnosti in 
se ga uporablja za opredelitev socio-ekonomskega tipa posamezne kmetije. Torej socio-
ekonomski tip kmetije nam kaže, iz katerih virov družina na kmetiji pridobiva dohodek, 
oziroma kolikšen del skupnega dohodka družina ustvari s kmetijsko dejavnostjo (Perpar 
in Kovačič, 2002). 

Socio-ekonomski tip kmetije kaže, iz katerih virov kmečko gospodinjstvo na kmetiji 
pridobiva dohodek oziroma kolikšen del skupnega dohodka kmečkega gospodinjstva 
ustvari s kmetijsko dejavnostjo. Slednje je po virih iz literature običajno kriterij, ki se ga 
uporablja za opredelitev socio-ekonomskega tipa posamezne kmetije. (Udovč in sod., 
2006). 

2 Materiali in metode 
Nekatere izkušnje tujih avtorjev kažejo, da je za proučevanje vpliva socio-

ekonomskih dejavnikov na prestrukturiranje kmetij v vrtnarske kmetije najprimernejša 
metoda pridobivanja podatkov anketiranje (Kerbler, 2008). V pričujočem članku 
predstavljamo le del celotne raziskave, ki je bila narejena v okvirju priprave doktorske 
disertacije. 

Anketiranje smo izvedli na vzorcu vseh prijavljenih in uradno registriranih 
ponudnikov s področja vrtnarstva v bazi AJPES v Sloveniji. Na ta način smo hoteli 
zagotoviti dodatno verodostojnost preučevanih socio-ekonomskih dejavnikov. Kljub 

slabostim, ki jih novejša metodološka literatura pripisuje anketiranju in zaradi teh 
postavlja v ospredje druge metode raziskovanja, zlasti kvalitativne raziskave v primerjavi 
z anketo, zagotavljajo večjo mero fleksibilnosti in vpogled v subjektivne presoje ter 
možnost njihove analize, je izbrana tehnika zaradi kompleksnosti in obsega 
raziskovalnega problema primerna oblika zbiranja podatkov (Kerbler, 2008). 

V raziskavi smo uporabili naslednje metode dela: (1) anketno analizo vzorca 
vrtnarskih kmetij, (2) modeliranje večkriterijskega ocenjevanja primernosti kmetij za 
preoblikovanje v vrtnarko proizvodno usmeritev. 

Prvi korak analize je bil, da smo zbrali obstoječe in razpoložljive podatke na 
Statističnem uradu RS, KGZS in MKGP za vse registrirane vrtnarske kmetije. Na podlagi 
zbranih podatkov smo oblikovali vzorec kmetij, ki so že uradno registrirane v evidenci 
SURS-a kot vrtnarske kmetije in z njimi izvedli anketo. 

Celoten anketni vprašalnik je bil sestavljen iz tridesetih vprašanj. Anketni vzorec je 
zajel 764 registriranih vrtnarjev v Sloveniji. V elektronski obliki smo poslali 577 anket, 
ostalim 187, ki niso bili dostopni po e-pošti, smo anketo poslali po pošti. Odgovorilo je 
305 anketirancev, kar pomeni 40 % odziv. Pridobljene odgovore na vprašanja smo 
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najprej pregledali in nato oblikovali bazo podatkov v računalniškem sistemu. Pri obdelavi 
zbranih e-podatkov smo uporabili metodo DEX s pomočjo večkriterijskega 
računalniškega programa DEXi. 

Večparametrsko odločanje je proces, ki nas spremlja skozi razlage in v sklopu 
katerega je potrebno izmed več variant oz. možnosti izbrati tisto, ki bo v danih pogojih 
najbolj ustrezala zastavljenim ciljem in pogojem. Poleg tega smo variante tudi ocenili – 
razvrstili od najslabše do najboljše. 

3 Modeliranje odločitvenega znanja 

Večkriterijsko odločitveno analizo kot primerno pomoč pri odločitvah v kmetijstvu 

predstavljata tudi Rozman in Pažek (2005). Z metodo DEX so v poljedelstvu ocenjevali 
vpliv različnih načinov obdelave tal (Bohanec, 2007), vpliv genetsko spremenjenih 
poljščin z ekonomskega in ekološkega vidika (Bohanec, 2008), vpliv različnih lastnosti 
hmelja na njegovo kakovost (Pavlovič in sod., 2011). Računalniška podporna orodja so 
pri tem praktično nepogrešljiva, saj tovrstne analize s svojimi pripomočki bistveno 
olajšajo (Bohanec in Rajkovič 1995). 

Večkriterijsko odločanje smo izvedli z uporabo metode DEX in sicer za ocenjevanje 
primernosti lokacij za uvajanje vrtnarske dejavnosti in za ocenjevanje potenciala kmetij 
za preusmeritev. Pri izgradnji večparametrskega odločitvenega modela v sklopu 
katerega je potrebno izmed več variant oz. možnosti izbrati tisto, ki bo v danih pogojih 
najbolj ustrezala zastavljenim ciljem in pogojem. Izbranim trinajstim kriterijem smo 
določili merske lestvice oz. zaloge vrednosti, ki jih lahko dobijo pri vrednotenju. 
Variantam smo določili vrednosti po posameznih kriterijih iz zanesljivih virov (anketa). 
Podatke o različnih variantah in njihovih končnih ocenah smo prikazali preprosto, npr. v 
različnih grafičnih prikazih v preprostejših primerih, kjer smo izbrali relativno majhno 
število alternativ z maksimalnim številom parametrov. 

V raziskavi smo uporabili dva različna modela kriterijev z dvema različnima 
odločitvenima drevesoma. Z izbranimi kriteriji smo zgradili drevesno strukturo vsebinsko 
povezanih parametrov. Pri določitvi parametrov smo posebno pozornost posvetili 
kriterijem, ki najpomembneje vplivajo na odločitve. Najprej smo v prvem redu določili tri 
dejavnike: demografski dejavniki, osnovna dejavnost vrtnarije in naravne danosti. V 
drugem redu smo demografskim dejavnikom dodali kriterija: starost in izobrazba. Pri 
osnovni dejavnosti vrtnarije smo v drugem redu dodali naslednje kriterije: 
konkurenčnost, razvoj kmetije, EU-sredstva in večji zaslužek. Naravnim danostim smo 
dodali še kriterije: bližino trga, tla, klima in alternativni viri energije. 

V drugi raziskavi smo spremenili kriterije in prvim dodali še: demografskim smo 
dodali še nasledstvo, pod dejavnosti kmetije pa smo dodali še: tip in lega kmetije, 
zemljišče in vpliv dejavnosti. Pri naravnih danostih smo dodali še: lastninski odnos, raba, 
način prodaje in stroji. Proizvodnim dejavnikom smo dodali še: izrabljenost kmet. 
mehanizacije, strojna obdelava, sredstva za investicije in strukturo dohodka na kmetiji.  

Prvi kriterij, ki vpliva na prestrukturiranje vrtnarij v vrtnarske kmetije, so demografski 
dejavniki, ki smo jim dodali podkriterija starost in izobrazba. Naslednji kriterij je osnovna 
dejavnost podjetja, v katero smo vključili podkriterije: konkurenčnost, večji zaslužek, 
razvoj kmetije in EU-sredstva. Dodali smo še kriterije naravne danosti s podkriteriji: 
bližina trga, tla, klima in možnosti koriščenja alternativnih virov energije, katerim smo 
dodali še naslednje podkriterije: relief, sestava tal, izviri vode, povprečne letne 
temperature, povprečne letne količine padavin, ter kriterij alternativni viri energije s 
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podkriterijema sončna energija in termalna energija. Te kriterije smo podrobneje 
razdelili na podkriterije, ki smo jim postavili merske lestvice. Rezultat strukturiranja 
kriterijev je drevo kriterijev. 

Za kriterije demografski dejavniki, osnovna dejavnost podjetja in naravne danosti 
smo oblikovali eno drevo kriterijev, medtem, ko smo za podkriterije starost, izobrazba, 
konkurenčnost, večji zaslužek, razvoj kmetije, EU sredstva, bližina trga, tla, klima, 
alternativni viri energije uporabili drugo drevo kriterijev. V tretjem drevesu kriterijev smo 
dodali še podkriterije relief, sestava tal, izviri vode, povprečne letne temperature, 
povprečne letne količine padavin, sončna in geotermalna energija. Z utemeljitvijo vseh 
navedenih vprašanj in korakov smo prišli do celovite slike o variantah in s tem do 

kvalitetnejše, bolj utemeljene in preverjene odločitve.  

4 Rezultati 

V skladu s predstavljeno metodo dela smo izbranim trinajstim kriterijem določili 
merske lestvice oz. zaloge vrednosti, ki smo jih dobili pri vrednotenju. Variantam smo 
določili vrednosti po posameznih kriterijih. Podatke o različnih variantah in njihovih 
končnih ocenah smo prikazali transparentno, npr. z različnimi grafičnimi prikazi. Izbrali 
smo manjše število parametrov to je le tistih, ki pomembno vplivajo na oceno 
konkretnih kmetij. 

 

 

Slika 1: Odločitveno drevo kriterijev s podkriteriji 

Tako smo oblikovali odločitveno drevo-odločitveni model (slika 1) s predstavljenimi 
kriteriji (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Predstavljeni kriteriji odločitvenega drevesa 

1. red 2. red 3. red s kriteriji Opis kriterija 

Bližina 
trga 

 slabo - nad 100 km 
dobro - od 50 do 100 km 
odlično - do 50 km 

 

Tla Relief   slabo- hribovit, nad 700 mnv 
dobro - gričevnat, do 700 mnv 
odlično- ravnina, do 700 mnv 

 Sestava tal   slabo- slabo razvite gorske prsti, z 
vodo zasičene prsti, šotne prsti 
dobro - mlade prsti, stare izprane prsti 
odlično - razvite glinaste prsti 

 Izviri vode, 
podzemne 
vode  

 slabo - do 10/100 km² 
dobro - od 10 do 20/100 km² 
odlično - 21 in več/100 km² ali 
podzemni bazeni vode 

Druge 
danosti 

Klima Povprečne letne 
temperature  

slabo - pod 6 °C 
dobro - od 6 do 8 °C 
zelo dobro - od 8 do 10 °C 
odlično - nad 10 °C 

  Povprečna letna količina 
padavin  

dobro - od 901 do 1200 mm/leto 

 Alternativni 
Viri 
energije 

Sončna energija slabo - pod 1200 kWh/m² 
dobro - od 1200 do 1300 kWh/m² 
zelo dobro - od 1300 do 
1400 kWh/m² 
odlično - nad 1400 kWh/m² 

  Geotermalna energija slabo - pod 40 mW/m² 
dobro - od 41 do 60 mW/m² 
zelo dobro - od 61 do 90 mW/m² 
odlično - nad 91 mW/m² 

 

4.1 Vrednotenje lokacij 

Pri vrednotenju lokacij kmetij v Sloveniji smo za posamezne kriterije izbrali tri ali štiri 
različne razrede. Te kriterije smo podrobneje razdelili na podkriterije, ki smo jim postavili 
merske lestvice. Rezultat strukturiranja kriterijev je drevo kriterijev. Postopek dela je 
enak za obe izvedeni anketi. Kriterije smo primerjali med sabo, jih razdelili v štiri različne 
skupine in dobili ocene za posamezno lokacijo. V drugi raziskavi smo dali poudarek na 
spremenjenih dejavnikih, ki niso bili vsi zajeti v prvi raziskavi. Po istem postopku smo 
pridobili rezultate za vsako kmetijo posebej. 

Lokacije kmetij so enakomerno razpršeni po celotnem ozemlju Slovenije. Načrtno 
nismo izbrali krajev v hribovitem svetu, saj jev takih pogojih težje gospodarjenje. Kraje 
smo nato vrednotili v desetih kategorijah. Zaradi lažjega zapisa skupne razpredelnice 
vrednotenja smo oblikovali seznam kratic za posamezne lokacije. 
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Preglednica 2: Kriteriji in njihovo rangiranje v različne razrede 

Kriterij 
Razredi 

1. 2. 3. 4. 

Model odločanja za 
prestrukturiranje vrtnarij 

slabo dobro zelo dobro odlično 

Klima slabo dobro zelo dobro odlično 

Temperatura slabo dobro zelo dobro odlično 

Padavine slabo dobro zelo dobro odlično 

Tla - slabo zelo dobro odlično 

Alternativni viri energije slabo dobro zelo dobro odlično 

 

Pri obtežitvi kriterijev smo upoštevali značilnosti dejavnikov, ki vplivajo na 
prestrukturiranje. 

V preglednici 2 niso prikazane zaloge vrednosti za celoten model – ampak smo 
prikazali zaloge vrednosti za modelni kriterij »Naravne danosti«. Ocena možnosti za 
razvoj (najboljše ocenjenih) kmetij na določene socio-ekonomske dejavnike, ki vplivajo 
na oblikovanje in razvoj v vrtnarske kmetije. 

Če upoštevamo dejavnike iz odločitvenega drevesa smo prišli do naslednjih 
rezultatov. Idealne pogoje za prestrukturiranje in nadaljnji razvoj v vrtnarske kmetije 
imajo 14 kmetij ali 12,9 %. Odlične pogoje za nadaljnji razvoj v vrtnarske kmetije ima 
21 kmetij ali 18,5 %, dobre pogoje za razvoj in prestrukturiranje pa ima 73 kmetij ali 

67,6 %. Torej z gotovostjo lahko trdimo, da so dani zelo dobri socio-ekonomski 
dejavniki za oblikovanje in razvoj vrtnarskih kmetij v Sloveniji. 

5 Razprava 
Z našim delom skušamo zapolniti pomanjkanje raziskav na področju vrtnarskih 

kmetij. Ugotovili smo bistvene dejavnike, ki vplivajo na prestrukturiranje kmetij v 
vrtnarsko proizvodnjo. Ugotovili smo tudi kakšne so njihove razvojne usmeritve in kako 
nosilci razumejo razvoj vrtnarij v prihodnosti. Prepričani smo, da bodo pridobljeni 
rezultati koristili kot uporabne informacije, ki jih lahko vključimo v nadaljnje načrtovanje 
razvoja vrtnarskih kmetij. Pri tem so nam bile v pomoč metode, ki smo jih uporabili za 

podporo pri odločanju. Odločanje je proces, v katerem je potrebno izmed več kriterijev 
in variant izbrati tisto, ki v največji meri zadosti našim željam in rešitvam. Ugotovili smo, 
da s predstavljenim modelom pridemo do uporabnih informacij za načrtovanje razvoja 
kmetij in morebitno preusmeritev v vrtnarsko dejavnost. Vrtnarske kmetije najpogosteje 
nastajajo iz mešanih proizvodnih tipov. 

Zanimale so nas razvojne usmeritve kmetij in kako nosilci razumejo preusmeritev v 
vrtnarstvo. Prispevek k razvoju in oblikovanju vrtnarskih kmetij vidimo v odgovoru na 
vprašanje, kateri socio-ekonomski dejavniki in v kakšnem obsegu v odločitvenem 
procesu največ prispevajo k prestrukturiranju kmetij v vrtnarske kmetije, ter ali je 
možno vpliv tako ugotovljenih dejavnikov dovolj objektivizirati, da so primerni za 
oblikovanje večkriterialnega odločitvenega modela. 

S tovrstnim znanjem bi lahko v bodoče bistveno izboljšali učinkovitost razvojno 
poslovnega svetovanja v kmetijstvu, za še bolj zanesljive ugotovitve pa so potrebne 
nadaljnje raziskave. Osnovni namen prispevka je, da smo ugotovili kateri dejavniki imajo 
pomembnejši vpliv pri prestrukturiranju kmetij v vrtnarske kmetije in kateri dejavniki so 
vplivali na uvajanje vrtnarske dejavnosti ob obstoječih kmetijskih dejavnostih na kmetiji. 
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Če sklepamo na osnovi starejših raziskav v kmetijstvu in jih primerjamo z današnjim 
stanjem, lahko tudi v prihodnosti računamo na približno enako število kmetovalcev, po 
ekonomski poti pa bo prihajalo do koncentracije kmetijskih zemljišč. Ugotovili smo, da 
ima poleg zgoraj omenjenih dejavnikov posebno vlogo tudi izobrazba, kar so potrdili 
eksperti na delavnici. Skoraj polovica (49,6 %) ekspertov je menila, da je izobrazba zelo 
pomemben dejavnik pri preoblikovanju kmetij. 

Za dolgoročni obstoj in razvoj posamezne kmetije je zelo pomembno zagotovljeno 
nasledstvo. Največ kmetij ima zagotovljenega naslednika v značilnih podeželskih 
območjih, ki imajo tudi sicer najugodnejšo starostno sestavo kmečkega prebivalstva in 
najboljše razmere za razvoj kmetijstva. Vendar se je proces zmanjševanja števila kmetij 

odvijal bistveno hitreje, vzporedno pa tudi procesi opuščanja obdelave kmetijskih 
zemljišč. Pričakovati je, da se bo v skladu s procesi in trendi na nivoju države proces 
opuščanja kmetijstva še nadaljeval, smiselno pa bi bilo spodbujati čiste in mešane 
kmetije, tržno usmerjene in hkrati tiste, ki lahko polno zaposlijo vsaj eno polnovredno 
delovno moč (PDM). 

Prednost pri spodbujanju razvoja pa bi morale imeti tudi kmetije, ki svojo dejavnost 
razvijajo v skladu z okoljsko občutljivostjo in poizkušajo minimizirati snovne agrarne 
vnose, ki so okoljsko najbolj sporni. Ocenjujemo, da bodo rezultati raziskave bolj 
zanesljive ocene razvojnih potencialov kmetij, ki razmišljajo o preusmeritvi v vrtnarsko 
dejavnost in zato predvsem uporabni pri svetovalno razvojnem delu v kmetijstvu, s 
čemer predstavljajo tudi pomemben strokovni prispevek. 
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KAKO IZBOLJŠATI PRODAJO V SLOVENIJI 
PRIDELANEGA KROMPIRJA? 

Drago PAPLERa, Štefan BOJNECb 

IZVLEČEK 

Slovenija je bila v preteklosti pomemben neto izvoznik krompirja. Obdelovalne 
površine za pridelavo krompirja se v Sloveniji zmanjšujejo. Zmanjšuje se tudi količina 
pridelanega krompirja. Vse več je krompirja iz uvoza. Hektarski donos krompirja se 
povečuje. Analiziramo pridelavo krompirja z deskriptivnimi statistikami v Sloveniji. 
Osredotočimo se na pojasnjevanje pridelave krompirja v Gorenjski in delno Pomurski 
statistični regiji, kjer je bila v preteklosti večina pridelanega krompirja, ki se je pojavil 
na domačem trgu in v izvozu. S korelacijsko analizo ugotavljamo smer in moč 
povezanosti med ceno in količino jedilnega krompirja in drugimi kmetijskimi pridelki iz 
lastne pridelave na živilskih trgih, iz odkupa kmetijskih proizvodov in povprečnimi 
letnimi drobnoprodajnimi cenami. Regresijske koeficiente ocenimo z multiplo 
regresijsko analizo. Izvedemo implikacije glede trženja krompirja, ker to spada v eno 
izmed težjih nalog pri prodaji in boljši ceni. Zato so potrebne rešitve z analitičnimi 
podlagami za načrtovanje in usmerjanje ukrepov kmetijske politike in novi trženjski 
pristopi pri prodaji krompirja v Sloveniji. 

Ključne besede: trg krompirja, strukturne spremembe, trženje, Slovenija 

HOW TO IMPROVE SALES IN SLOVENIA HARVESTED 
POTATOES? 

ABSTRACT 

Slovenia has historically been an important net exporter of potatoes. Arable land for 
the cultivation of potatoes in Slovenia is decreasing. There is a decline in the quantity 
of produced potatoes and increased potatoes from imports. The yield per hectare of 
potatoes is increasing. The potatoes market in Slovenia is analyzed with descriptive 
statistics. We focus on explaining the potato market in Gorenjska region and partly in 
Pomurska region, where it was in the past, most of the harvested potatoes, which 
appeared in the domestic market and in exports. The correlation analysis is applied to 
find the direction and strength of the relationship between price and quantity of 
potatoes and other agricultural products from own production on food markets, from 
the purchase of agricultural products and the average annual retail prices. The 
regression coefficients are estimated by multiple regression analysis. The implications 
are derived concerning the marketing of potatoes, because it falls within one of the 
more difficult tasks in sales and in achieving a better price. Therefore, solutions are 
needed with analytical basis for better monitoring and directing agricultural policy 
measures and new marketing approaches in the sale of potatoes in Slovenia. 

Key words: potato market, structural changes, marketing, Slovenia 
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1 Uvod 
V Sloveniji je krompir pomembna poljščina že od leta 1767, ko je cesarica Avstrije 

Marija Terezija izdala ukaz o sajenju in pridelovanju krompirja in pospešila pridelovanje 
krompirja tudi na Slovenskem. Krompir skupaj s pšenico, rižem in koruzo sodi med štiri 
najpomembnejše hranilne rastline. 

Slovenija je bila v preteklosti pomemben neto izvoznik krompirja ne samo na 
območje nekdanje Jugoslavije, zlasti Hrvaško in Bosno in Hercegovino, ampak tudi v 
države v naši soseščini kot so Grčija, Italija in Švica. Ker tekoči statistični podatki tega ne 
potrjujejo, se poraja vprašanja kako izboljšati prodajo v Sloveniji pridelanega krompirja. 

Obdelovalne površine za pridelavo krompirja se v Sloveniji zmanjšujejo. Zmanjšuje 
se tudi količina pridelanega krompirja, ker prihaja krompir iz uvoza. Hektarski donos 
krompirja se povečuje, je pa odvisen od vremenskih pogojev ter pravočasne in 
učinkovite uporabe fitofarmacevtskih sredstev. 

V prispevku preučimo podatke uporabe sredstev pri gnojenju in škropljenju pri 
ekološkem poskusu pridelave poznih sort krompirja in primerjamo med posameznimi 
leti. Analiziramo pridelavo krompirja z deskriptivnimi statistikami v Sloveniji. 
Osredotočimo se na pojasnjevanje pridelave krompirja v Gorenjski in Pomurski statistični 
regiji, kjer je bila v preteklosti večina pridelanega krompirja, ki se je pojavil na domačem 
trgu in v izvozu. Krompir je bil ena od vodilnih kultur in dohodkovno zanimiv kmetijski 
pridelek, kljub tržnim in pridelovalnim nihanjem. Po osamosvojitvi Slovenije se je s 
spremembami družbenega in gospodarskega sistema zmanjšal obseg in število 
pridelovalcev krompirja. Analiziramo pridelavo, uvoz in razpoložljivost krompirja v 
Sloveniji ter skupno uporabo, izvoz in domačo porabo krompirja v Sloveniji. Izvedemo 
primerjavo s sosednjimi državami in nekaterimi državami v Evropski uniji (EU). 
Analiziramo prodane količine v Sloveniji in gibanje cen krompirja. S korelacijsko analizo 
ugotavljamo povezanost in smer med spremenljivkami cene in količine jedilnega 
krompirja in drugimi kmetijskimi pridelki iz lastne pridelave na živilskih trgih, iz odkupa 
kmetijskih proizvodov in povprečnimi letnimi drobnoprodajnimi cenami. Kot metodo 
ocenjevanja uporabimo multiplo regresijsko analizo. 

Na koncu želimo izvesti implikacije za večje pridelovalce krompirja, ki opozarjajo, da 
je čas, da se začnemo v Sloveniji ukvarjati s trženjem krompirja, ker to tudi spada v eno 
izmed težjih nalog pri prodaji in boljši ceni. Zato so potrebne rešitve z analitičnimi 
podlagami za načrtovanje in usmerjanje ukrepov kmetijske politike in novi trženjski 
pristopi pri prodaji krompirja v Sloveniji. 

2 Metodologija 

2.1 Podatki 

Namen raziskave je analiza pridelave krompirja v Sloveniji od osamosvojitve leta 
1991 do leta 2015 z vidika obdelovalnih površin, odkupa pridelka, hektarskega donosa in 
prodaje. Uporabili smo podatke Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), podatke 
Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) in podatke Občine Šenčur. 

2.2 Metode 

S statistično analizo smo ugotavljali obdelovalno površino, odkup pridelka in 
donosnost na hektar. Analizirali smo pridelavo krompirja z deskriptivnimi statistikami. 
Analizirali smo prodane količine in gibanje cen krompirja, pri čemer smo uporabili letne 
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podatke. Kot deflator uporabimo indeks cen življenjskih potrebščin s katerim smo 
deflacionirali vse vrednostne spremenljivke. 

S korelacijsko analizo smo ugotovili korelacijsko povezanost in smer med 
spremenljivkami cene in količine jedilnega krompirja in drugimi kmetijskimi pridelki iz 
lastne pridelave na živilskih trgih, iz odkupa kmetijskih proizvodov in povprečnimi letnimi 
drobnoprodajnimi cenami. 

Kot metodo ocenjevanja cenovne funkcije smo uporabili multiplo regresijsko analizo. 

Analizirali smo vreme za petmesečno obdobje rasti krompirja s podatki Agencije 
Republike Slovenije za okolje (ARSO) za parametre: temperatura, količine padavin, 
relativna vlaga, povprečna hitrost vetra in oblačnost. 

Orodje za izvedbo analize je bil statistični računalniški programski paket SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) (Norušis, 2002), ki prednostno omogoča 
obdelavo številčnih podatkov. 

3 Statistična analiza 

3.1 Pridelava krompirja 

3.1.1 Pridelava krompirja v kohezijskih regijah 

Leta 2007 je bilo v Sloveniji pridelanih 131.50 ton krompirja, leta 2010 101.208 ton 

krompirja, leta 2015 pa 91.036 ton krompirja. V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je 
bilo pridelano leta 2010 56.580 ton krompirja, leta 2015 pa 55.879 ton krompirja. V 
kohezijski regiji Zahodna Slovenija je bilo pridelano leta 2010 44.628 ton krompirja, leta 
2015 pa 35.158 ton krompirja. Povprečni pridelek krompirja je bil leta 2010 v Sloveniji 
24,5 ton/hektar, v Vzhodni Sloveniji 23,4 ton/hektar in v Zahodni Sloveniji 26,1 
ton/hektar. Leta 2015 je bil povprečni pridelek krompirja v Sloveniji 27,4 ton/hektar, v 
Vzhodni Sloveniji 27,2 ton/hektar in v Zahodni Sloveniji 27,9 ton/hektar (preglednica 1). 

Preglednica 1: Površine in pridelek krompirja v kohezijskih regijah Slovenije 2007–2015 

Leto 

Slovenija Vzhodna Slovenija Zahodna Slovenija 

Površina 
(ha) 

Pridelek 
(t) 

Povpr. 
pridelek 

(t/ha) 

Površina 
(ha) 

Pridelek 
(t) 

Povpr. 
pridelek 

(t/ha) 

Površina 
(ha) 

Pridelek 
(t) 

Povpr. 
pridelek 

(t/ha) 

2007 5.736 131.050 22,8 ... ... ... ... ... ... 

2008 4.427 100.319 22,7 ... ... ... ... ... ... 

2009 4.175 103.425 24,8 ... ... ... ... ... ... 

2010 4.125 101.208 24,5 2.417 56.580 23,4 1.708 44.628 26,1 

2011 3.640 96.179 26,4 2.036 51.446 25,3 1.604 44.733 27,9 

2012 3.386 79.253 23,4 1.844 42.407 23,0 1.542 36.847 23,9 

2013 3.307 62.155 18,8 1.741 32.659 18,8 1.566 29.497 18,8 

2014 3.600 96.820 26,9 2.231 59.365 26,6 1.369 37.455 27,4 

2015 3.318 91.036 27,4 2.056 55.879 27,2 1.262 35.158 27,9 

Vir: SURS (2015b), izračuni Drago Papler (2016) 

V obdobju 2010–2015 so se površine v Sloveniji zmanjšale za 19,6 %, v Vzhodni 
Sloveniji so se zmanjšale za 14,9 %, v Zahodni Sloveniji pa so se zmanjšale za 26,1 %. 

Pridelek s je v obdobju 2010–2015 v Sloveniji zmanjšal za 19,1 %, v Vzhodni Sloveniji se 
je zmanjšal za 1,2 %, v Zahodni Sloveniji pa se je zmanjšal za 21,2 %. 

Povprečni pridelek je bil v obdobju 2010–2015 v Sloveniji 24,57 t/ha, v Vzhodni 
Sloveniji 24,05 t/ha in v Zahodni Sloveniji 25,33 t/ha (preglednica 2). 
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Preglednica 2: Povprečni pridelek krompirja v kohezijskih regijah Slovenije 2007–2015 

Leto 

Slovenija Vzhodna Slovenija Zahodna Slovenija 

Povpr. 
pridelek 
(t/ha) 

Razlika 
glede 

na 
povpr. 

Delež 
(%) 

Povpr. 
pridelek 
(t/ha) 

Razlika 
glede 

na 
povpr. 

Delež 
(%) 

Povpr. 
pridelek 
(t/ha) 

Razlika 
glede 

na 
povpr. 

Delež 
(%) 

2010 24,5 -0,07 -0,27 23,4 -1,17 -4,75 26,1 1,53 6,24 

2011 26,4 1,83 7,46 25,3 0,73 2,99 27,9 3,33 13,57 

2012 23,4 -1,17 -4,75 23,0 -1,57 -6,38 23,9 -0,67 -2,71 

2013 18,8 -5,77 -23,47 18,8 -5,77 -23,47 18,8 -5,77 -23,47 

2014 26,9 2,33 9,50 26,6 2,03 8,28 27,4 2,83 11,53 

2015 27,4 2,83 11,53 27,2 2,63 10,72 27,9 3,33 13,57 

2010–2015 24,57 0,00 0,00 24,05 -0,52 -2,10 25,33 0,77 3,12 

Vir: SURS (2015b), izračuni Drago Papler (2016) 

3.1.2 Pridelava krompirja v statističnih regijah 

Pridelek krompirja v Gorenjski statistični regiji je bil leta 2010 27,4 t/ha, leta 2015 pa 
29,5t/ha, v Pomurski statistični regiji je bil leta 2010 26,9 t/ha, leta 2015 pa 28,7 t/ha. 

Preglednica 3: Pridelek krompirja v Gorenjski in Pomurski statistični regiji 2010–2015 
(t/ha) 

Leto Slovenija Gorenjska regija Pomurska regija 

2010 24,5 27,4 26,9 

2011 26,4 29,5 29,3 

2012 23,4 25,9 23,2 

2013 18,8 18,4 19,9 

2014 26,9 29,5 28,9 

2015 27,4 29,5 28,7 

2010–2015 24,6 26,7 26,2 

Vir: SURS (2015b), izračuni Drago Papler (2016) 

Povprečna pridelava krompirja v obdobju 2010 – 2015 je bila nad povprečjem 
Slovenije (24,6 t/ha) v Gorenjski regiji 26,7 t/ha, v Pomurski regiji 26,2 ha (preglednica 
3, slika 1). 

Preglednica 4: Povprečni pridelek krompirja (t/ha) v statističnih regijah v Sloveniji 

Statistična regija 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pomurska 26,9 29,3 23,2 19,9 28,9 28,7 

Podravska 24,4 25,6 23,9 19,9 24,7 27,9 

Slovenija 24,5 26,4 23,4 18,8 26,9 27,4 

Vir: SURS (2015b), izračuni Drago Papler (2016) 

Najboljši pridelek krompirja je v Gorenjski in Pomurski regiji, najmanjši pa v 
Zasavski, Koroški in Obalno-kraški regiji (preglednici 4 in 5). 
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Preglednica 5: Razlike v povprečnem hektarskem pridelku krompirja v statističnih 
regijah v primerjavi s slovenskim povprečjem (t/ha) 

Statistična regija 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gorenjska 2,9 3,1 2,5 -0,4 2,6 2,1 

Pomurska 2,4 2,9 -0,2 1,1 2,0 1,3 

SLOVENIJA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vir: SURS (2015b), izračuni Drago Papler (2016) 

V primerjavi s slovenskim povprečjem ima Gorenjska regija do 11,8 % večji pridelek 
krompirja (leto 2010), Pomurska regija pa do 11,0 % večji pridelek krompirja (leto 

2011) (preglednica 6). 

Preglednica 6: Razlike v skupnem pridelku krompirja v statističnih regijah v primerjavi s 
slovenskim povprečjem (Slovenija je 100 %) 

Statistična regija 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gorenjska 11,8 11,7 10,7 -2,1 9,7 7,7 

Pomurska 9,8 11,0 -0,9 5,9 7,4 4,7 

SLOVENIJA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vir: SURS (2015b), izračuni Drago Papler (2016) 

3.2 Pridelava krompirja v Sloveniji 

Izdelali smo statistično analizo za obdelovalno površino, pridelek in izračunali 

hektarski donos krompirja za obdobje po osamosvojitvi Slovenije 1991–2015. S 
statistično analizo ugotavljamo gibanje obdelovalnih površin, količine pridelanega 
krompirja in donosnost. 

Testiramo hipotezo H1.  

H1: Obdelovalna površina in količine pridelanega krompirja se zmanjšujejo, hektarski 
donos pridelave krompirja pa se povečuje. 

3.2.1 Obdelovalna površina za pridelavo krompirja v Sloveniji 

V zadnjem obdobju se je površina s krompirjem v Sloveniji močno zmanjšala. Leta 
1991 se je krompir prideloval na 13.087 ha obdelovalnih površin, od tega pozni krompir 
na 11.4530 ha (87,3 %), zgodni krompir na 1.472 ha (11,2 %) in semenski krompir na 
184 ha (1,4 %). 

Leta 2015 se je krompir prideloval na 3.318 ha obdelovalnih površin, od tega pozni 
krompir na 2.768 ha (83,4 %), zgodni krompir na 551 ha (16,6 %) in semenski krompir 
na 35 ha (1,1 %). Obdelovalne površine za ves krompir so se v obdobju 1991–2015 
zmanjšale. Pozni krompir se je leta 2015 prideloval le še na 23,9 % obdelovalnih površin 
v primerjavi z letom 1991. 

3.2.2 Pridelek krompirja v Sloveniji 

Leta 1991 je bilo v Sloveniji pridelanih 181.189 ton krompirja, od tega poznega 
krompirja 159.949 ton (88,3 %), zgodnjega krompirja 17.575 ton (9,7 %) in 

semenskega krompirja 3.665 ton (2,0 %). 

Leta 2015 je bilo pridelanih 91.036 ton krompirja, od tega poznega krompirja 78.554 
ton (85,3 %), zgodnjega krompirja 12.483 ton (13,7 %) in semenskega krompirja 926 
ton (1,6 %). Pridelek vsega krompirja se je v obdobju 1991–2015 zmanjšal. Pridelek 
poznega krompirja je bil 48,5 % v primerjavi z letom 1991. 
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3.2.3 Hektarski pridelek krompirja v Sloveniji 

Povprečni hektarski pridelek za ves krompir je leta 1991 znašal 13,84 ton, leta 2013 
18,79 ton in leta 2014 26,89 ton. Največji donos za ves krompir je bil leta 2011, in sicer 
26,42 t/ha, najmanjši pa 12,10 t/ha leta 1992. 

Za zgodnji krompir je bil največji donos 22 t/ha leta 2011, najmanjši donos pa 10,44 
t/ha leta 1992. Za pozni krompir je bil največji donos 27,27 ton/ha leta 2011, najmanjši 
donos pa 12,22 ton/ha leta 1992. Za semenski krompir je bil največji donos 23,51 
ton/ha leta 2007, najmanjši donos pa 14,43 ton/ha leta 2003. 

Največja odstopanja glede na povprečni hektarski donos pri vsem krompirju so bila 
od -40,85 odstotnih točk (leta 1992) do +31,46 odstotnih točk leta 2014. Pri zgodnjem 
krompirju so bila odstopanja glede na povprečno raven od -40,69 odstotnih točk leta 
1992 do 33,26 odstotnih točk leta 2014. Pri poznem krompirju so bila odstopanja glede 
na povprečno raven od -41,44 odstotnih točk leta 1992 do 32,84 odstotnih točk leta 
2014. Pri semenskem krompirju so bila odstopanja glede na povprečno raven od -26,50 
odstotnih točk leta 2003 do 19,77 odstotnih točk leta 2007. 

Leta 2015 je bil hektarski donos vsega krompirja 27,44 t/ha oziroma 32,31 odstotnih 
točk glede na povprečje pridelka 1991–2015. Pridelek zgodnjega krompirja je bil 22,66 
t/ha oziroma 27,29 odstotnih točk glede na povprečje pridelka 1991–2015. Pridelek 
poznega krompirja je bil 28,40 t/ha oziroma -15,65 odstotnih točk glede na povprečje 
pridelka 1991–2015. Hektarski donos semenskega krompirja je bil 26,6 t/ha oziroma 
34,19 odstotnih točk glede na povprečje pridelka 1991–2015 (preglednica 7). 

Preglednica 7: Hektarski donos krompirja v Sloveniji 1991–2015 (t/ha) 

Leto 

Pridelek na ha (t/ha) 
Pridelek glede na povprečni 

hektarski donos (odstotne točke) 

Ves 
krompir 

Zgodnji 
kromp. 

Pozni 
kromp. 

Semen. 
krompir 

Pozni in 

semen. 
krompir 

Ves 
krompir 

Zgodnji 
kromp. 

Pozni 
kromp. 

Semen. 
kromp. 

1991 13,84 11,94 13,99 19,92 14,09 -33,23 -32,92 0,07 -33,89 

1995 18,99 16,37 19,31 19,88 19,32 -8,42 -8,01 -0,14 -8,78 

2000 20,80 17,93 21,20 19,72 21,16 0,28 0,75 -0,94 0,16 

2005 22,95 16,92 23,67 22,07 23,65 10,67 -4,96 10,89 11,80 

2010 24,54 20,27 25,31 19,98 25,23 18,32 13,90 0,37 19,57 

2011 26,42 22,00 27,27 19,32 27,14 27,42 23,61 -2,94 28,83 

2012 23,41 21,31 23,81 20,11 23,75 12,87 19,74 1,03 12,48 

2013 18,79 18,73 18,83 17,17 18,81 -9,36 5,22 -13,76 -11,02 

2014 26,89 23,45 27,72 16,79 27,59 29,69 31,75 -15,65 30,94 

2015 27,44 22,66 28,40 26,46 28,38 32,31 27,29 32,91 34,19 

Povp. 20,74 17,80 21,17 19,91 21,15     

Vir: SURS (2015b), Drago Papler (2016) 

Največja odstopanja glede na povprečni hektarski donos pri vsem krompirju so bila 
od -40,85 odstotnih točk (leta 1992) do +31,46 odstotnih točk leta 2014. 

Pri zgodnjem krompirju so bila odstopanja glede na povprečno raven od -40,69 
odstotnih točk leta 1992 do 33,26 odstotnih točk leta 2014. Pri poznem krompirju so bila 
odstopanja glede na povprečno raven od -41,44 odstotnih točk leta 1992 do 32,84 
odstotnih točk leta 2014. Pri semenskem krompirju so bila odstopanja glede na 
povprečno raven od -26,50 odstotnih točk leta 2003 do 19,77 odstotnih točk leta 2007. 

S statistično analizo smo potrdili hipotezo H1, da se obdelovalna površina in količine 
pridelanega krompirja v Sloveniji zmanjšujejo, hektarski donos pa se povečuje. 
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3.2.4 Pridelava krompirja v gorenjski regiji 

V gorenjski regiji je bila površina za pridelavo krompirja leta 1990 2.724 ha, pridelek 
21,2 t/ha, leta 2000 je bila površina za pridelavo krompirja 1344 ha, pridelek 25,7 t /ha. 
Leta 2006 je bila površina za pridelavo krompirja 862 ha, pridelek 20,5 t/ha pa nižji 
zaradi suše. Hektarski donosi krompirja so po oceni kmetijske svetovalne službe pri 
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj znašajo v letih z normalno količino padavin od 30–
35 t/ha, čeprav uradna statistika prikazuje nižje pridelke (Kalan, 2007, 71-72). 

Hektarski donos pridelave krompirja v gorenjski regiji v obdobju 2010–2014 je bil v 
gorenjski regiji v primerjavi s Slovenijo večji od 2,49 t/ha oziroma 10,64 % (leta 2012) 
do 3,08 t/ha oziroma 11,66 % (leta 2011), v sušnem letu 2013 pa je bil manjši za 0,39 

t/ha oziroma za 2,08 % (preglednica 8). 

Preglednica 8: Hektarski donos pridelave krompirja v gorenjski regiji 2010–2014 (t/ha) 

Leto 

Količina (t/ha) Kazalci Gorenjska: Slovenija 

Slovenija 
Gorenjska 

regija 

Razlika 
Gorenjska: 
Slovenija 

Indeks 
Gorenjska: 
Slovenija 

Delež 
spremembe 

(%) 

2010 24,54 27,40 2,86 111,65 11,65 

2011 26,42 29,50 3,08 111,66 11,66 

2012 23,41 25,90 2,49 110,64 10,64 

2013 18,79 18,40 -0,39 97,92 -2,08 

2014 26,89 29,50 2,61 109,71 9,71 

Vir: SURS (2015b), Drago Papler (2015) 

3.2.5 Pridelava, uvoz in razpoložljivost krompirja v Sloveniji 

Proizvodnja krompirja v Sloveniji je bila v obdobju 2000–2015 od 134.230 ton 
(pridelano 62.160 ton, uvoz 72.070 ton) v letu 2013 do 227.730 ton (pridelano 171.480 
ton, uvoz 56.260 ton) v letu 2004. 

Uvoz krompirja se je po vstopu Slovenije v EU iz četrtinskega deleža začel povečevati 
do 42,1 % leta 2011. V sušnem letu 2013 je bil 53,7 %, leta 2015 pa 40,7 %. 
Razpoložljivost krompirja se je od leta 2000 zmanjšala za 40 % leta 2013, oziroma za 
četrtino leta 2015 (slika 1). Proizvodnja se je leta 2013 zmanjšala za 66,6 % glede na 
leto 2000, leta 2015 pa se je zmanjšala za 51,1 % glede na leto 2000. Uvoz se je 

povečal za 82,1 % leta 2013 glede na leto 2000 oziroma za 66,1 % leta 2015 glede na 
leto 2000. 
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Vir: SURS (2015b), Drago Papler (2016) 

Slika 1: Proizvodnja krompirja v Sloveniji v obdobju 2000–2015 (v 1.000 ton) 

3.3 Poraba krompirja v Sloveniji 

3.3.1 Skupna poraba, izvoz in domača poraba krompirja v Sloveniji 

Skupna poraba je bila leta 2000 225.850 ton, leta 2013 136.430 ton, leta 2015 pa 
161.900 ton. Viški proizvodnje so bili usmerjeni v izvoz. leta 2004 28.460 ton (12,5 %), 
leta 2014 26.250 ton (15,6 %), leta 2011 13.300 ton (8,0 ton) in leta 2007 12.230 ton 
(6,2 %). Uvoz je bil leta 2003 17.780 ton (11,9 %), leta 2008 8.960 ton (5,4 %), leta 
2006 7.540 ton (4,4 %), leta 2001 5.940 ton (3,2 %), leta 2005 4.660 ton (2,4 %). 

Struktura porabe krompirja je bila za prehrano od 89,5 % leta 2004 do 91,3 % leta 
2013; leta 2014 je bila 89,5 %. 

Za domačo krmo krompirja je bilo porabljeno od 1,4 % leta 2013 do 2,0 % leta 
2004. Za domače seme je bilo uporabljeno od 4,7 % leta 2012 do 5,2 % leta 2003. Leta 
2013 je bila domača poraba semena 4,9 %, leta 2014 pa je bila domača poraba semena 
5,1 %. 

Domača poraba krompirja se je zmanjšala za 40 % leta 2013 oziroma za 36,2 % leta 
2014. Domača poraba za prehrano se je od leta 2000 zmanjšala na 31,8 % leta 2013 in 
za 28,9 % leta 2014 (slika 2). 
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Vir: SURS (2015b), Drago Papler (2016) 

Slika 2: Skupna poraba, izvoz in domača poraba krompirja v Sloveniji v obdobju 2000–
2015 (v 1.000 ton) 

 

 

Vir: SURS (2015b), Drago Papler (2015) 

Slika 3: Poraba krompirja v Sloveniji po strukturi v obdobju 2000–2015 (v 1.000 ton) 
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3.4 Cene krompirja 

Realne cene jedilnega krompirja izračunamo s postopkom deflacioniranja z indeksom 
cen življenjskih potrebščin, za bazno leto uporabimo leto 2010. 

Realne cene poznega jedilnega krompirja pri pridelovalcih v Sloveniji so se v obdobju 
2000–2015 za jedilni pozni krompir spreminjale od 0,10 EUR/kg leta 2005 do 0,31 
EUR/kg leta 2013. Leta 2014 je bila realna cena poznega jedilnega krompirja 0,15 
EUR/kg, Leta 2015 je bila realna cena poznega jedilnega krompirja 0,12 EUR/kg (slika 
4). 

Realna cena semenskega krompirja se je gibala od 0,36 EUR/kg (leta 2005) do 0,54 
EUR/kg leta 2003. Zaradi suše leta 2013 je sledilo pomanjkanje krompirja, kar se je 

odrazilo v rasti realne cene semenskega krompirja na 0,44 EUR/kg. 

 

 
Vir: SURS (2015a), Drago Papler (2016) 

Slika 4: Realna cena poznega in semenskega krompirja v Sloveniji v obdobju 2000–
2015, bazno leto 2010 

4 Empirični rezultati 

4.1 Korelacijska analiza 

S korelacijsko analizo ugotavljamo povezanost cene jedilnega krompirja z drugimi 
spremenljivkami. Testiramo hipotezo H2. 

H2: Med cenami jedilnega krompirja iz lastne pridelave in cenami prehrambnih 
izdelkov iz žit in cenami perutninskega mesa je močna povezanost. Med cenami 

jedilnega krompirja iz lastne pridelave in cenami kmetijskih pridelkov žit (pšenica, 
koruza) ter količinami jedilnega krompirja, količinami žit (pšenica, koruza) in količinami 
perutninskega mesa (kokoši, piščanci, purani) je močna povezanost, ki ima obratno 
smer, kar je posledica ponudbe in povpraševanja. 

S tem smo potrdili hipotezo H2 o povezanosti cen jedilnega krompirja iz lastne 
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pridelave s količinami izdelkov iz koruzne moke ter količinami jedilnega krompirja iz 
lastne pridelave s cenami koruzne moke, črnega in belega kruha in testenin. V obratni 
smeri je povezanost cen jedilnega krompirja iz lastne pridelave s cenami žit, ceno 
koruzne moke in ceno belega kruha ter količinami jedilnega krompirja in količinami 
koruze. 

Korelacijska analiza je pokazala močno pozitivno linearno povezanost med količino 
jedilnega krompirja ter ceno črnega kruha, kjer je Pearsonov koeficient korelacije 0,848, 
med količinami jedilnega krompirja in ceno testenin 0,758, med količinami jedilnega 
krompirja in ceno belega kruha 0,756, med količino jedilnega krompirja in ceno koruze 
0,703 ter med količino jedilnega krompirja in količino mesa puranov 0,649. 

Pearsonov koeficient korelacije med ceno jedilnega krompirja in količino koruze je 
0,752, in med ceno jedilnega krompirja in ceno koruzne moke 0,702. 

Korelacijska analiza povezanosti kaže obratno smer med cenami jedilnega krompirja 
in drugimi cenami kmetijskih pridelkov ter cenami jedilnega krompirja in količinami 
drugih kmetijskih pridelkov, kar je posledica ponudbe in povpraševanja.  

Med drugimi cenovnimi spremenljivkami kmetijskih pridelkov je Pearsonov koeficient 
korelacije visok in kaže močno negativno linearno povezanost med spremenljivkami: 
cena jedilnega krompirja in cena koruze (-0,875), cena jedilnega krompirja in cena 
drugih žit (-0,818), cena jedilnega krompirja in pšenice (-0,807), cena jedilnega 
krompirja in količino mesa puranov (-0,753), cena jedilnega krompirja in ceno belega 
kruha (-0,694) in med ceno jedilnega krompirja in ceno koruzne moke (-0,631). 

Pearsonov koeficient korelacije med količino jedilnega krompirja in količino koruze je 
-0,735 (preglednica 9). 

Preglednica 9: Korelacijska analiza  

Spremenljivka 1 Spremenljivka 2 
Pearsonov koeficient 

korelacije 

Količine jedilnega krompirja Cena črni kruh  0,848 

Količine jedilnega krompirja Cena testenine 0,758 

Količine jedilnega krompirja Cena beli kruh 0,756 

Cena jedilnega krompirja Količina koruza 0,752 

Količine jedilnega krompirja Cena koruze 0,703 

Cena jedilnega krompirja Cena koruzne moke 0,702 

Količine jedilnega krompirja Količina mesa puranov 0,649 

Cena jedilnega krompirja Cena koruze -0,875 

Cena jedilnega krompirja Cena druga žita -0,818 

Cena jedilnega krompirja Cena pšenice -0,807 

Cena jedilnega krompirja Količina purani -0,753 

Količine jedilnega krompirja Količina koruza  -0,735 

Cena jedilnega krompirja Cena beli kruh -0,694 

Cena jedilnega krompirja Cena koruzna moka -0,631 

Vir: Drago Papler (2016) 

S tem smo potrdili hipotezo H2 o povezanosti cen jedilnega krompirja iz lastne 
pridelave s količinami izdelkov iz koruzne moke ter količinami jedilnega krompirja iz 
lastne pridelave s cenami koruzne moke, črnega in belega kruha in testenin. V obratni 
smeri je povezanost cen jedilnega krompirja iz lastne pridelave s cenami žit, ceno 
koruzne moke in ceno belega kruha ter količinami jedilnega krompirja in količinami 
koruze. 
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4.2 Regresijska analiza 

Kot metodo ocenjevanja cenovne funkcije uporabimo multiplo regresijsko analizo, s 
katero testiramo hipotezo H3. 

H3: Cena jedilnega krompirja iz lastne pridelave je pozitivno povezana s cenami 
testenin in s količinami koruze. Cena jedilnega krompirja iz lastne pridelave je negativno 
povezana s cenami žit (pšenica, koruza in druga žita), s cenami moke (pšenične in 
koruzne moke), ceno belega kruha, ceno belega riža in količinami jedilnega krompirja iz 
lastne pridelave. 

Za ocenjevanje cenovne funkcije uporabimo podatke SURS iz podatkovne baze za 
prodajo kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih za obdobje 2000–2015: 

povprečna cena in količine jedilnega krompirja iz lastne pridelave, cene in količine mesa 
kokoši in piščancev, cene in količine mesa puranov. Iz podatkovne baze SURS odkup 
pomembnejših kmetijskih proizvodov: povprečna cena in količina pšenice, koruze in 
drugih žit. Iz podatkovne baze SURS povprečnih drobnoprodajnih cen izdelkov 
uporabimo cene za pšenično moko T-500, cene za koruzno moko, cene za beli kruh (T-
500), cene za črni kruh (T-850), cene za polnozrnat kruh, cene za testenine iz bele 
moke (500 g) in cene za riž bel, glaziran. Nominalne podatke deflacioniramo z indeksom 
cen življenjskih potrebščin, da dobimo realne cene, ki jih uporabimo v regresijski analizi. 

Empirični podatki za ceno jedilnega krompirja kažejo elastičnost ponudbe in 
povpraševanja, ko povečanje količine jedilnega krompirja za en odstotek zniža ceno 
jedilnega krompirja od 0,17 do 0,35 %. 

Ocenjena cenovna funkcija kaže, da povečanje cene belega kruha za en odstotek 
znižuje ceno jedilnega krompirja za 1,10 %; povečanje cene belega glaziranega riža za 
en odstotek znižuje ceno jedilnega krompirja za 3,99 %. Povečanje cene testenin iz bele 
moke (500 g) povečuje ceno jedilnega krompirja za 1,16 %. Povečanje količine koruze 
za en odstotek povečuje ceno jedilnega krompirja za 0,18 %. 

Ocenjena cenovna funkcija kaže, da povečanje povprečne cene pšenice za en 
odstotek znižuje ceno jedilnega krompirja od 0,67 do 0,81 %; povečanje povprečne 
cene koruze za en odstotek znižuje ceno jedilnega krompirja od 0,50 do 0,53 % in 
povečanje povprečne cene drugih žit za en odstotek znižuje ceno jedilnega krompirja od 
0,37 do 0,72 %. Povečanje cene pšenične moke T-500 za en odstotek znižuje ceno 

jedilnega krompirja za 2,56 %; povečanje cene koruzne moke za en odstotek znižuje 
ceno jedilnega krompirja za 0,23 %.  

Povečanje cene mesa puranov za en odstotek znižuje ceno jedilnega krompirja za 
0,39 %. Povečanje količine pšenice za en odstotek povečuje ceno jedilnega krompirja za 
0,26 %. Povečanje količine mesa kokoši in piščancev za en odstotek znižuje ceno 
jedilnega krompirja od 0,28 do 0,31 %. Spremenljivke so statistično značilne. 

Spremenljivke količine mesa puranov, količine koruze, količine drugih žit, cene mesa 
kokoši in piščancev, cene za črni kruh (T-850) in cene za polnozrnati kruh, niso 
statistično značilne (preglednica 10). 

S tem smo potrdili hipotezo H3 o pozitivni povezanosti cen testenin, količin koruze in 
količinami pridelanega jedilnega krompirja.  

Statistično značilno negativno povezanost s ceno jedilnega krompirja iz lastne 
pridelave imajo tudi spremenljivke: cena pšenice, cena koruze, cena drugih žit, cena 
pšenične moke, cena koruzne moke, cena belega kruha, cena belega riža, cena mesa 
puranov, količine mesa kokoši in piščancev in količine pšenice. 
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Preglednica 10: Regresijska analiza za ceno jedilnega krompirja iz lastne pridelave  

 
ln 

(konst.) 

ln (Kol. 
krom. 
jed) 

ln (Cena 
pšenica) 

ln (Kol. 
pšenica) 

ln (Kol. 
kokoši, 

piščanci) 

ln (Cena 
purani) 

AdjR2 F 

ln (Cena 
krom_jed) 

11,143  -0,804 -0,261   0,739 17,984 

(9,173)  (-5,406) (-2,459)    [0,000] 

ln (Cena 
krom_jed) 

7,328 -0,315     0,281 6,856 

(28,881) (-2,618)      [0,020] 

ln (Cena 
krom_jed) 

12,281 -0,343 -0,797   -0,390 0,782 14,157 

(8,695) (-2,429) (-5,152)   (-2,520)  [0,001] 

ln (Cena 
krom_jed) 

8,246  -0,814    0,619 20,515 

(23,105)  (-4,529)     [0,001] 

ln (Cena 
krom_jed) 

9,657  -0,674  -0,313  0,800 24,994 

(19,351)  (-4,928)  (-3,307)   [0,000] 

ln (Cena 
krom_jed) 

8,808 -0,353 -0,700    0,710 15,694 

(21,486) (-2,109) (-4,226)     [0,001] 

 
ln 

(konst.) 

ln (Kol. 
krom. 
jed) 

ln (Cena 
pšenica) 

ln (Kol. 
koruza) 

ln (Kol. 
kokoši, 

piščanci) 

ln (Cena 
purani) 

AdjR2 F 

ln (Cena 
krom_jed) 

5,844  -0,575 0,184   0,766 20,657 

(6,504)  (-3,503) (2,813)    [0,000] 

 
ln 

(konst.) 
ln (Cena 
koruza) 

ln (Cena 
koruzna 
moka) 

ln (Cena 
dr. žita) 

ln (Kol. 
kokoši, 

piščanci) 

ln (Cena 
testenine) 

AdjR2 F 

ln (Cena 
krom_jed) 

7,398  -0,226    0,218 4,345 

(23,166)  (-2,084)     [0,061] 

ln (Cena 
krom_jed) 

7,748 -0,501     0,744 35,961 

(41,310) (-5,997)      [0,000] 

ln (Cena 
krom_jed) 

9,408  -0,233 -0,365 -0,278  0,788 15,842 

16,086  (-2,405) (-2,252) (-2,472)   [0,001] 

ln (Cena 
krom_jed) 

7,785   -0,717   0,640 22,326 

(31,726)   (-4,725)    [0,001] 

ln (Cena 
krom_jed) 

-1,044 -0,534    1,158 0,887 36,430 

(0,558) (-8,186)    (4,657)  [0,000] 

 
ln 

(konst.) 

ln (Kol. 
krom. 
jed) 

ln (Cena 
pšenična 

moka) 

ln (Cena 
riž beli) 

ln (Cena 
beli kruh) 

ln (Cena 
testenine) 

AdjR2 F 

ln (Cena 
krom_jed) 

-15,118    -1,109  0,434 10,209 

(5,764)    (-3,195)   [0,009] 

ln (Cena 
krom_jed) 

20,517 -0,171 -2,559 -3,987   0,767 14,158 

(3,657) (-2,218) (-5,651) (-3,775)    [0,001] 

Opomba: ln – naravni logaritem; v okroglem oklepaju je t-statistika, v oglatem oklepaju je p-
vrednost Sig. 

Vir: Drago Papler (2016) 

5 Zaključek 

Spremembe družbenega in gospodarskega sistema po letu 1990 sta v kmetijstvu 
povzročila večji pretres. Izguba skupnega jugoslovanskega trga za krompir in težave z 
virusom y so v letih 1990–2000 močno zmanjšale obseg in število pridelovalcev 
krompirja na Gorenjskem in Sloveniji. Kalan (2007, 72) ugotavlja, da se je zaradi tega 
zmanjšal delež krompirja v kolobarju iz 30–35 % na 10–15 %. Pridelovalci krompirja, ki 
so še ohranili pridelavo, so morali vlagati predvsem v posodobitve skladiščnih prostorov 
in v opremo za pakiranje krompirja za manjša pakiranja (2 kg, 5 kg). Hektarski pridelki 
krompirja so začeli naraščati in danes po oceni kmetijske svetovalne službe znašajo v 
letih z normalno količino padavin od 30–35 t/ha, čeprav uradna statistika prikazuje nižje 
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pridelke.  

Zmanjševanje pridelave krompirja je na določenih območjih (Voklo, Voglje, 
Prebačevo, Čirče) začelo nadomeščati pridelovanje zelenjave, ki so jo intenzivneje začeli 
pridelovati na njivah. Po opustitvi pridelave krompirja se je del kmetij usmeril v 
živinorejo, in sicer v prirejo mleka ter na povečanje deleža koruze v kolobarju. Do 
naglega padca in zmanjšanja pridelava krompirja je prišlo v Prekmurju, zlasti v Lipi in na 
ravninskem delu še v drugih vaseh okrog Beltincev, kjer je bila močno prisotna tržna 
proizvodnja krompirja, ki je poleg slovenskega trga bila usmerjena še na Hrvaško (Pliva 
Zagreb, Split, Reka in turistični kraji v Istri, Kvarnerju in Dalmaciji) in v Bosno in 
Hercegovino (zlasti Sarajevo). Do izvoza je prihajalo v Italijo, Grčijo in Švico. 

V obdobju 2001–2014 je bilo pri ekološkem poskusu Kmetijskega inštituta Slovenije 
(KIS) na lokaciji Komenda in Lahovče uporabljenih 70 vrst zgodnjih sort krompirja, letno 
od 12 sort (leta 2004) do 14 sort (leta 2011). Povprečno je bilo posajenih 16,5 sort 
zgodnjega krompirja. V povprečju so bile naslednje leto uporabljene tri četrtine starih, 
predhodnih sort. Na novo je bilo posajenih od ene (leta 2009) do deset (leta 2011) 
zgodnjih sort krompirja. V vseh štirinajstih letih sta bili posajeni dve sorti zgodnjega 
krompirja (marabel in adora), trinajst let so bile posajene tri sorte zgodnjega krompirja 
(maris bar, minerva in riviera), enajst let sta bili posajeni dve sorti zgodnjega krompirja 
(carrera in primura). Omenjenih sedem sort zgodnjega krompirja je predstavljalo 
kumulativno desetino pogostih sort zgodnjega krompirja. 

V povprečju je bilo naslednje leto uporabljenih več kot 80 % starih, predhodnih sort. 

Na novo je bilo posajenih od ene (leta 2003, 2008, 2009, 2012) do pet (leta 2007) 
poznih sort krompirja (Papler, 2015). 

Na pridelavo in rast krompirja vpliva temperatura, dolžina dneva, relativna vlaga in 
padavine. Kmetijstvo je zaradi neposredne odvisnosti od vremena in podnebja med 
najbolj občutljivimi sektorji, ki jih prizadevajo ekstremni dogodki. Slovenski, pa tudi 
gorenjski kmetijski prostor vsako leto prizadene vsaj ena od naravnih ujm. Največ škode 
v kmetijski pridelavi regije povzroča suša, ki se v zadnjih petih letih pojavlja skoraj vsako 
leto. To bi zahtevalo izgradnjo namakalnega sistema, kar je bila tudi ena od zahtev 
MacDonaldsa, ki se je v začetku devetdesetih let zanimal za izgradnjo predelave 
krompirja v Prekmurju. 

Največji kmetijski suši, ki sta prizadeli kmetijsko pridelavo v Gorenjski regiji, sta bili 
leta 1994 in 2003, ko je bil izpad pridelka vseh kmetijskih kultur v regiji več kot 30. Suše 
v zadnjem obdobju vedno spremljajo izredno visoke temperature, ki so previsoke za 
kulture, ki jih pridelujemo na našem območju, kar še dodatno vpliva na zmanjševanje 
pridelka. Suše, ki so vplivale na nižanje pridelkov, so se pojavile še v letih 2005 in 2006 
(Kalan, 2007, 74).  

Leta 2014 je bilo nenormalno in drugačno s specifičnimi pogoji pridelave zaradi 
ogromnih količin dežja. Zaradi daljše omočenosti je bilo bistveno več možnosti okužbe s 
krompirjevo plesnijo. Zato so bili kmetje večkrat primorani uporabljati fitofarmacevtska 
sredstva, in sicer večkrat agresivnejše fungicide. 

Dosedanje sodelovanje med pridelovalci krompirja je temeljilo na odkupu krompirja 

na debelo z večjimi slovenskimi trgovci, nekaj pa tudi s končnimi kupci. Dobava je 
potekala sproti glede na potrebe in zahteve trgovca. Zaradi spremenjenih lastniških 
razmer pri dosedanjem največjem trgovcu v Sloveniji, z vse večjim uvozom krompirja in 
zaostrenih denarnih tokovih, so pri kmetih razmišljanja o dodatni ponudbi neposrednega 
trženja krompirja. 
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Ugotovili smo, da so se obdelovalne površine za krompir v obdobju 1991–2014 
zmanjšale za 72,5 %, in sicer iz 13.087 ha leta 1991 na 3.600 ha leta 2014. Pridelek 
vsega krompirja v Sloveniji se je v obdobju 1991–2014 zmanjšal za 46,6 %, in sicer iz 
181.189 ton leta 1991 na 96.820 ton leta 2014. Hektarski donos pridelave vsega 
krompirja v Sloveniji v obdobju 1991–2014 se je v povprečju povečal za 47,8 %; leta 
1991 je bil 13,84 ton/ha, povprečno 20,46 ton/ha. V sušnem letu 2013 je bil pridelek 
18,79 ton/ha v mokrem letu 2014 pa 26,89 ton/ha. Če izvzamemo sušna leta (npr. leto 
2001, 2003, 2006, 2013), je bil hektarski donos preko 20 t/ha. Leta 2013 je bil hektarski 
donos krompirja 18,79 t/ha, leta 2014 pa 26,89 t/ha.  

Ugotovili smo, da je med cenami jedilnega krompirja iz lastne pridelave in cenami 

prehrambnih izdelkov iz žit (moka, kruh) in nadomestki beli riž močna povezanost. Med 
cenami jedilnega krompirja iz lastne pridelave in cenami pšenice, koruze in drugih žit, 
količinami jedilnega krompirja, količinami žit (pšenica, koruza), količinami perutninskega 
mesa (kokoši, piščanci, purani) je močna povezanost v obratno smer.  

Z regresijsko analizo smo ugotovili, da je cena jedilnega krompirja iz lastne pridelave 
pozitivno povezana s cenami testenin, količin koruze in količinami pridelanega jedilnega 
krompirja.  

Cena jedilnega krompirja iz lastne pridelave je negativno povezana s ceno pšenice, s 
ceno koruze, s ceno drugih žit, s ceno pšenične moke, s ceno koruzne moke, s ceno 
belega kruha, s ceno belega riža, s ceno mesa puranov, s količinami mesa kokoši in 
piščancev ter s količinami pšenice. 
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ANALIZA STROŠKOV KRMNEGA OBROKA PRI 
RAZLIČNIH MLEČNOSTIH: PRIMER UPORABE 

MODELNIH KALKULACIJ IN LINEARNEGA 
PROGRAMIRANJA 

Jaka ŽGAJNARa, Ben MOLJKb 

IZVLEČEK 

Stroški krmnega obroka predstavljajo pomemben del stroškov živinorejske 
proizvodnje, ki v številnih primerih pomenijo tudi eno ključnih možnosti povečanja 
ekonomske učinkovitosti prireje. Zato je pomembno, da tudi pri uporabi orodji za 
analizo ekonomske učinkovitosti, kot so to denimo modelne kalkulacije, lahko čim bolj 
natančno ocenimo stanje na analiziranem kmetijskem gospodarstvu oziroma za želeno 
živinorejsko aktivnost v danih pogojih. Ker gre za časovno zahtevno nalogo, po navadi 
temeljimo na povprečnih vrednostih oziroma povprečnih krmnih obrokih, s tem pa 
lahko odstopamo od dejanskih razmer na kmetijskem gospodarstvu, predvsem pa je 
takšna analiza časovno potratna. V okviru danega prispevka se tako osredotočamo 
zlasti na stroškovni vidik, torej kako obseg prireje, kot tudi sprememba tehnologije reje 
lahko vplivata na strukturo stroškov lastne cene. Pri tem bomo temeljili na orodju 
Modelne kalkulacije Kmetijskega inštituta Slovenije, ki smo ga v ta namen nadgradili z 
modulom za sestavljanje krmnih obrokov. Slednji temelji na pristopu matematičnega 
programiranja in preko minimiranja namenske funkcije išče optimalni krmni obrok. 
Ključen namen je, da lahko na sorazmerno enostaven način s pomočjo potenciala 
matematičnega programiranja analiziramo številne spremembe in prilagoditve 
posameznih kalkulacij. Uporabljen pristop smo testirali in predstavili na primeru reje 
krav molznic pri različnih mlečnostih. 

Ključne besede: krmni obrok, modelne kalkulacije, linearno programiranje, prireja mleka 

FEED RATIO COST ANALYSES FOR DIFFERENT MILK 
YIELD: APPLICATION OF MODEL CALCULATIONS AND 

LINEAR PROGRAMMING APPROACH 

ABSTRACT 

Costs of feed ration represents significant share in livestock production, which are 
in many cases one of the key possibilities for increasing the economic efficiency of 
breeding. Therefore it is important that using tools for the analyses of economic 
performance, such as for example model calculation, can make more accurate 
assessment of the situation at analysed holding for selected livestock activity in the 
given conditions. Since this is a time-intensive task, calculations are usually based on 
average values or average feed rations, and therefore can deviate from the actual 
situation on the agriculture holding, and particularly such analysis is time consuming. 
Within a given paper focus is put in particular on the cost aspect, i.e. how volume of 
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production, as well as a change in farming technology may affect the cost structure of 
the total production costs. Analysis is based on the tool Model Calculations of the 
Agricultural Institute of Slovenia, which were upgraded for this purpose with a module 
for formulating feed rations. The module is based on mathematical programming which 
purpose is minimization of the objective function for defining optimal feed ration. A key 
aim is using the potential of mathematical programming to analyse changes and 
modification of individual calculations. The approach was tested and presented in the 
case of rearing dairy cows at different milk yield. 

Key words: feed ratio, model calculations, linear programming, dairy production 

1 Uvod 
Zaostrene ekonomske razmere v kmetijstvu kmete nenehno silijo k iskanju možnosti 

izboljšanja ekonomičnosti prireje. Zaostrovanje cenovno stroškovnih razmerji je opazno 
tudi pri prireji mleka, kjer so bile v zadnjem desetletju strukturne spremembe med 
vsemi živinorejskimi proizvodnjami najintenzivnejše (Zagorc in sod., 2014). Razlog za to 
so, poleg vpliva okoliških trgov z mlekom, tudi spremembe na slovenskem trgu, do 
katerih je prišlo s prilagajanjem pred pristopom Slovenije k EU. Po navajanju Poročila o 
stanju v kmetijstvu (Zagorc in sod., 2014), so v prireji mleka opazna številna nihanja v 
odkupni ceni, kar ob padcu cen v posameznih letih pomembno vpliva na poslabšanje 
cenovno-stroškovnega razmerja ter prihodkovno-stroškovne paritete, kar dodatno 
prispeva k iskanju možnosti izboljšanja ekonomičnosti prireje. Slednje pa ni pomembno 

zgolj na ravni operativnega in taktičnega odločanja in vodenja kmetijskih gospodarstev, 
pač pa tudi na ravni različnih ekonomskih analizah spremljanja ekonomskega položaja, 
za kar se denimo v primeru slovenskega kmetijstva uporabljajo Modelne kalkulacije 
Kmetijskega inštituta. 

Stroški krmnega obroka predstavljajo pomemben del stroškov živinorejske 
proizvodnje, ki v številnih primerih pomeni tudi eno ključnih možnosti povečanja 
ekonomske učinkovitosti reje in prireje. Zato je pomembno, da tudi pri uporabi orodij za 
analizo ekonomske učinkovitosti, kot so to denimo Modelne kalkulacije, čim bolj 
natančno ocenimo stanje na analiziranem kmetijskem gospodarstvu oziroma za želeno 
živinorejsko aktivnost v danih pogojih. 

Krmni obrok je zagotovo tudi eden od tistih dejavnikov, ki pomembneje vplivajo na 
ekonomsko učinkovitost posamezne reje oziroma prihaja do največjih razlik med 
kmetijskimi gospodarstvi določene tehnologije reje. Zato velja nameniti temu tudi 
zadostno pozornost zlasti pri iskanju možnosti izboljšanja ekonomske učinkovitosti 
oziroma v primeru spremljanja ekonomskega položaja. Z vidika ekonomske teorije gre 
za klasičen alokacijski problem razporejanja omejenih proizvodnih virov. Zlasti na strani 
doma pridelane voluminozne krme, lahko prihaja do pomembnih razlik v hranilni 
vrednosti, kakovosti, kot tudi lastni ceni krme. Torej če želimo ekonomsko analizo izvesti 
za konkreten primer, je nujno upoštevanje teh parametrov, kolikor je to seveda mogoče. 
Pester je tudi nabor močne krme, ki se v praksi vključuje v krmne obroke in v večini 
primerov gre za kupljeno krmo. Ker gre pri analizi za časovno zahtevno nalogo, navado 
temeljimo na povprečnih vrednostih oziroma povprečnih krmnih obrokih. To pomeni, da 
tovrstnih razlik ne upoštevamo, s tem pa lahko odstopamo od dejanskih razmer na 
kmetijskem gospodarstvu. Nedvomno pa je takšna analiza tudi časovno potratna. 
Slednje sicer predstavlja manjši problem kadar se takšna orodja uporabljajo zgolj za 
spremljanje stanja in gibanja stroškov daljše časovne serije. V tem primeru se lahko 
enkrat prilagodi krmni obrok in se nato na istih povprečnih predpostavkah izvede 
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analizo. Seveda pa je tudi v takšnem primeru zelo dobrodošlo, da lahko na enostaven 
način spremenimo izhodiščni krmni obrok in ga prilagodimo. Bodisi gre za spremenjene 
potrebe ob višji oziroma nižji prireji, ali pa kot posledica druge razpoložljive krme. 

V literaturi lahko zasledimo številne primere, kako se za reševanje tovrstnih 
problemov lahko uporablja metode s področja operacijskih raziskav. Najpogosteje so 
uporabljene različne metode matematičnega programiranja, ki temeljijo na 
optimizacijskem potencialu in omogočajo reševanje tovrstnih problemov. Med 
najpogosteje uporabljenimi je zagotovo linearno programiranje, kot primer eno-
kriterijskega problema (Castrodeza in sod., 2005). Številni avtorji med njimi Rehman in 
Romero (1984 in 1987), Lara in Romero (1994), pozneje pa tudi še številni drugi, 

opozarjajo tudi na nekatere pomanjkljivosti eno-kriterijskega pristopa in poudarjajo 
pomen večkriterijskega programiranja, s tem pa tudi na večjo pozitivnost dobljenih 
rešitve. Primer takšnega samostojnega orodja za načrtovanje krmnih obrokov krav 
molznic je denimo Lara (1993), Žgajnar in Kavčič (2009), Žgajnar in sod. (2009) ter 
Prišenk in sod. (2016). Podoben pristop so na primeru pitanja bikov uporabili Žgajnar in 
sod. (2010), na primeru optimiranja prehrane športnih konj pa Prišenk in sod. (2013). 

V okviru danega prispevka se osredotočamo zlasti na stroškovni vidik, torej kako 
obseg prireje, kot tudi sprememba tehnologije reje lahko vplivata na strukturo v stroških 
ter višino lastne cene. Pri tem v osnovi temeljimo na orodju Modelnih kalkulacij 
Kmetijskega inštituta Slovenije, katerih ključni namen je ocenjevanje stroškov in 
izračuna lastne cene (Rednak, 1998). Za potrebe analize, kot tudi možnosti nadgradnje 

Modelnih kalkulacij, pa jih nadgrajujemo z modulom, ki glede na razpoložljivo krmo in 
prehranske potrebe samodejno sestavi krmni obrok in tako oceni stroške. 

Metodologija uporabljena pri Modelnih kalkulacijah je bila prvenstveno razvita za 
potrebe spremljanja in ocenjevanja ekonomskega položaja v kmetijstvu. Sistem 
modelnih kalkulacij sestavljajo modelne kalkulacije za posamezen proizvod kot 
samostojen simulacijski model, skupaj pa tvorijo statični deterministični model. Pri tem si 
ocenjeni stroški sledijo v zaporedju, kar pomeni, da predhodno ocenjeni strošek (npr. 
krma) ene faze vstopa kot vhodni podatek v naslednjo fazo, na primer v prireja mleka 
(Rednak, 1998). 

Za potrebe naloge smo Modelne kalkulacije nadgradili z dodatnim modulom za 
sestavljanje krmnih obrokov. Slednji temelji na pristopu matematičnega programiranja 
in preko minimiranja namenske funkcije išče optimalni krmni obrok. Ključen namen je, 
da lahko na sorazmerno enostaven način s pomočjo potenciala determinističnega 
lineranega programiranja analiziramo spremembo in s tem prilagoditev kalkulacije. 
Pristop smo testirali in predstavili na primeru reje krav molznic in sicer pri različnih 
mlečnostih. 

V nadaljevanju na kratko predstavljamo uporabljen pristop opravljene analize. 
Podrobneje opisujemo modul za sestavo krmnih obrokov, kot tudi primer in predvidene 
scenarije analize. V poglavju rezultati na kratko predstavljamo ključne rezultate. 
Prispevek zaključujemo s ključnimi sklepi. 

2 Metode dela 

2.1 Modul za sestavo krmnih obrokov 

Za možnost samostojnega prilagajanja Modelnih kalkulacij analiziranemu primeru 
kmetijskega gospodarstva, kar lahko pomeni različno tehnologijo, različno razpoložljivo 
krmo oziroma kot posledica različne prireje spremenjene prehranske potrebe živali, smo 
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nadgradili z modulom, ki temelji na konceptu matematičnega programiranja. V osnovi 
temeljimo na pristopu determinističnega linearnega programiranja. Pri slednjem ob 
predpostavki minimiranja namenske funkcije (strošek krmnega obroka) iščemo krmni 
obrok, ki pokrije prehranske potrebe živali. Te predstavljajo omejitve in se ocenijo na 
podlagi predpostavljene tehnologije reje in predvidene laktacijske mlečnosti krav 
molznic. Gre za samostojno orodje, ki je podrobneje predstavljeno v Žgajnar in sod. 
(2007) ter Žgajnar (2011). Omogoča pa oceno ključnih prehranskih parametrov (potrebe 
po neto energiji za laktacijo, surovih beljakovinah, surovi vlaknini in ključnih mineralih) 
ob predvideni dnevni oziroma laktacijski mlečnosti, kot tudi nekaterih drugi 
reprodukcijskih parametrih (npr. doba med telitvama). 

Modul za sestavo krmnega obroka je razvit v programskem okolju MS Excel in 
podprti z makri VBA, razvitimi po vzoru Seref in sod. (2007). Slednje omogoča 
avtomatično prilagajanje Modelne kalkulacije - reje krav molznic analiziranemu primeru. 
Torej izračun krmnega obroka ter zapis na ustrezno mesto, ter s tem izračun lastne cene 
prireje. Modul smo nadgradili z naborom različnih vrst krme, ki lahko vstopa v izračun 
sestave krmnih obrokov. Dodali smo tudi posamezne količinske omejitve, s katerimi 
lahko nadziramo vključevanje posamezne krme v obrok, s tem pa simuliramo količine 
razpoložljive krme na analiziranem gospodarstvu. Pri tem je doma pridelana krma 
ovrednotena po lastnih cenah, kupljena krma pa po nabavnih cenah. 

2.2 Uporaba modelnih kalkulacij in izhodišča 

V raziskavi smo uporabili Modelne kalkulacije KIS (v nadaljevanju MK, Rednak, 1998; 

Splošna metodološka izhodišča in pojasnila k modelnim kalkulacijam, 2016). Kot 
izhodišče smo predpostavili kmetijsko gospodarstvo, specializirano v prirejo mleka. Pri 
tem se kmetijska zemljišča nahajajo pretežno v ravninskem območju, v obsegu 27 ha 
njiv in 22 ha trajnega travinja. Na njivskih površinah pridelujejo koruzo za silažo in zrnje 
ter silažo travno deteljnih mešanic (TDM). Na trajnem travinju pa seno in travno silažo. 
Za dano krmo smo v nadaljevanju pripravili izračune s pomočjo MK. Ob tem 
predpostavljamo, da je krma pridelana s standardno kmetijsko mehanizacijo, pri čemer 
smo produktivnost strojnega dela glede na intenzivnost pridelave (preglednica 1) povzeli 
po katalogu Betriebsplanung Landwirtschaft 2002/2003 (2002) in Pravilniku o seznamu 
kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske 
mehanizacije (2016). S pomočjo MK smo tako izračunali lastne cene krme (preglednica 

1). Slednje nadalje vstopajo v izračun stroškov krmnega obroka. Pri tem smo upoštevali 
cene (brez DDV), ki so v povprečju veljale za leto 2015. Pri izračunu lastnih cen pa le-
teh nismo korigirali za morebiten znesek subvencij. 

Preglednica 1: Pridelek in lastna cena pridelave krme 

Krma Pridelek (kg SS/ha) LC/t 

Seno - trajni travnik 9.000 184,1 
Travna silaža - trajni travnik 9.000 60,2 
Koruzno zrnje - domače 7.812 213,5 
Silažna koruza 23.140 40,0 
Travna silaža – osnovni (5 košenj) 13.000 64,5 

 

Pomemben tehnološki parameter za izračun krmnih obrokov pa je tudi kakovost 
krme. To smo povzeli po spletnem orodju za sestavljanje krmnih obrokov KOKRA 
(Babnik in sod., 2013), pri čemer smo zasledovali boljšo kakovost krme (po kriterijih 
KOKRA »dobro« ali »zelo dobro«).  
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V naslednjem koraku smo pripravili kalkulacije za prirejo mleka. Osnovno kalkulacijo 
(MK) za krave molznice in vezano rejo smo nadgradili s tehnologijo proste reje. 
Predpostavili smo, da je povprečno število krav molznic 63. Ocene smo naredili pri 
različnih laktacijskih mlečnostih in sicer 5.800 l, 6.800 l, 7.800 l in 8.800 l mleka na 
kravo molznico. Predvideli smo, da molža poteka na molzišču t. i. ribja kost s 6 molznimi 
enotami. Krmni obrok je »kombiniran«, kar pomeni, da je osnovni obrok sestavljen iz 
travniške krme (silaža in seno) ter koruzne silaže, pri čemer pa travniška krme 
prevladuje. K osnovnemu krmnemu obroku dodatno prištevamo še lastno koruzno zrnje. 
Paše nismo upoštevali, saj smo predvideli krmljenje »enolončnice« s krmilno prikolico. 

Pri izračunih krmnih obrokov smo upoštevali tudi možen nakup močne krme in sicer, 

koruznega zrnja, sončničnih tropin, kot tudi mineralno vitaminskega dodatka. Pri tem je 
nakup krme vrednoten po povprečnih cenah, ki veljajo za leto 2015. 

2.3 Povezava modulov z modelnimi kalkulacijami 

Pred sestavo krmnih obrokov smo za dane intenzivnosti prireje mleka definirali 
potrebe molznic po energiji (modul za izračun potreb), surovih beljakovinah, surovih 
vlaknini in makro elementih. Definirane potrebe so nato kot vhodni podatek vstopale v 
modul za izračun krmnih obrokov (kot omejitve linearnega programiranja). Nadalje smo 
določili vrsto krme, ki lahko vstopa v rešitev, kot tudi minimalne in maksimalne količine 
posamezne krme, v kolikor je to seveda potrebno. Omejitve, te so veljale le za doma 
pridelano krmo, so bile izračunane ob predpostavki povprečja 15 % zalog. Slednje smo 
vključili za primer slabše letine. Tako je za krmo na voljo 85 % letnega pridelka. Od tega 

smo odšteli količine krme namenjene vzreji mlade živine (21 telic in 35 telet). 

Preglednica 2: Omejitve količin porabljene krme na molznico letno (kg) 

Krma Spodnje omejitve Zgornje omejitve 

Seno - trajni travnik 700 900 
Travna silaža - trajni travnik 3.100 3.500 
Koruzno zrnje - domače 1.200 1.200 
Silažna koruza 4.300 4.800 
Travna silaža – osnovni (5 košenj) 3.300 3.700 
Mineralno vitaminski dodatek 36 / 

 

Tako ocenjene količine (preglednica 2) predstavljajo tudi zgornjo dovoljeno količino 
posamezne krme. Spodnja omejitev porabe lastne krme sledi zahtevi, da se vsaj 90 % 
krme, ki je letno na voljo, uporabi. S temi omejitvami smo skušali upoštevati odločitve 
rejcev, ki imajo vedno na rezervi 10–20 % krme, hkrati pa težijo k temu, da neodvisno 
od cen dokupljene krme, pretežno porabijo krme lastne pridelave. Izjema je pri porabi 
lastnega koruznega zrnja. Zato smo v slednjem primeru predpostavili, da se porabi v 
celoti, saj ga je v primeru slabe letine najlažje nadomesti z nakupom. 

Izračunani krmni obroki, neposredno vstopajo v kalkulacije za mleko in sicer v del, ki 
je pri obstoječih MK za mleko namenjen opredeljevanju količin krme, sestavi krmnega 
obroka, opredelitvi obdobja krmljenja posameznega obroka ter izračunu pokrivanja 
potreb po energiji in beljakovinah. Na podlagi slednjega se računajo tudi potrebne 

količine dokupljene krme. Ta del obstoječih MK za mleko tako predstavlja kombinacijo 
vnosa podatkov ter izračunov. Ker se krmni obroki z vsemi pogojevanji računajo ločeno 
v prehranskem modulu in se rezultati zgolj preslikajo v kalkulacijo za mleko, vnosno-
obračunski del tako nima več enakega pomena kot pri obstoječih kalkulacijah, je pa 
pomemben, saj se iz njega nadalje obračunajo stroški prehrane molznic. 
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Za ocenjevanje možnosti vključevanja prehranskega modula v obstoječe Modelne 
kalkulacije in s tem njihove nadgradnje, smo izvedli primerjavo ocen stroškov pri 
različnih mlečnostih. V prvem koraku smo stroške ocenili s pomočjo obstoječega 
algoritma (poimenujemo ga MK). Nato pa smo postopek ponovili s pomočjo razvitega 
modula, ki temelji na matematičnem programiranju (poimenujemo ga MKLP). 

3 Rezultati z diskusijo 

Pri prikazu rezultatov se osredotočamo se zgolj na stroškovni vidik in strukturo 
stroškov prireje mleka ter kako se ta spreminja pri različnih mlečnostih, kot tudi med 
različnim pristopom izračuna lastne cene. Podrobneje prikazujemo sestavo in vrednost 

krmnih obrokov in posameznih komponent obroka ter vrednost ostalih skupin stroškov. 
Deleže v strukturi stroškov ne prikazujemo, omenjamo pa pomembnejše ugotovitve. 

Zaradi določitev okvirnega obsega porabe doma pridelane krme, nismo pričakovali 
večjih odstopanj v strošku pridelane krme. Vendar iz dobljenih rezultatov (preglednica 3) 
izhaja, da je pri načinu računanja krmnih obrokov po obstoječem algoritmu (MK) 
vrednost krmnega obroka pri mlečnosti 5.800 l/kravo z 1.247 EUR/kravo za 16,7 % višja 
kot pri MKLP (1.068 EUR/kravo). Pri mlečnosti 8.800 l/kravo pa znaša razlika kar 18,4 % 
(pri MK znaša vrednost obroka 1.593, pri MKLP pa 1.346 EUR/kravo). Razlogi, zakaj 
prihaja do teh razlik, so v različnem upoštevanju dokupljene krme. Tako je pri mlečnosti 
5.800 l/kravo pri MKLP upoštevan le dokup 69,3 kg koruznega zrnja in nič beljakovinske 
krme (sončnične tropine), medtem ko je pri MK upoštevan dokup 243,8 kg sončničnih 
tropin ter nič energetske krme (koruze). Ker so tropine praviloma dražje od koruznega 
zrnja, pomeni upoštevanje tropin podražitev krmnega obroka. 

S povečevanjem intenzivnosti reje se količine dokupljene krme pričakovano 
povečujejo, a na splošno princip oblikovanja razlike med MKLP in MK ostaja enak. 
Rezultati za MKLP pri vseh mlečnostih kažejo na dokup energijske krme in manj (ali nič) 
beljakovinske krme. Obratno rezultati za MK pri vseh mlečnostih kažejo na dokup 
beljakovinske krme in malo (ali nič) energijske krme (preglednica 3). 

Rezultati prehranskega modula (MKLP) kažejo na spremembe v sestavi osnovnega 
obroka glede na intenzivnost prireje mleka. Razlike se kažejo pri upoštevanju količine 
travne silaže trajnega travinja, kar je razvidno tudi iz vrednosti te krme v preglednici 3. 
Pri najnižji intenzivnosti je bilo upoštevano 3.100 kg silaže na molznico na leto, zaradi 
česar je tudi strošek te krme na kravo najnižji (186,6 EUR/kravo). Pri mlečnosti 6.800 
l/kravo je v krmnem obroku upoštevano 3.296 kg travne silaže na molznico (vrednost 
198,4 EUR/kravo), pri intenzivnostih 7.800 in 8.800 l mleka/kravo pa je v krmnem 
obroku 3.500 kg travne silaže (vrednost znaša 210,7 EUR/kravo), kar je tudi zgornja 
določena omejitev porabe na kravo letno. 

Do sprememb v izračunih prehranskega modula glede na mlečnost prihaja tudi pri 
upoštevanih količinah silaže TDM. Tako pri mlečnosti 5.800 in 6.800 l/kravo prehranski 
modul upošteva spodnje določene omejitve porabe silaže TDM na molznico (3.300 kg 
letno, vrednost 213 EUR/kravo), medtem ko v obroku pri mlečnosti 7.800 in 8.800 
l/kravo modul upošteva zgornje določene omejitve (3.500 kg/kravo letno, vrednost 
238,8 EUR/kravo). Z različnimi količinami upoštevane krme v obroku oziroma različnimi 

strukturami obrokov so različni tudi deleži, ki ga vrednostno krmni obroki predstavljajo v 
skupnih stroških prireje mleka. Najmanjši delež v stroških reje se izkazuje pri MKLP in 
mlečnosti 5.800 l/kravo (42,3 %) in je za 3,7 odstotne točke manjši kot pri MK in enaki 
mlečnosti. S povečevanjem intenzivnosti reje se deleži krmnega obroka v skupnih 
stroških povečujejo. Tako je največji delež v skupnih stroških pri mlečnosti 8.800 l/kravo 
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(45,4 % pri MKLP oz. 49,9 % pri MK). Pri mlečnosti 6.800 l/kravo znaša vrednost obroka 
43,6 % pri kalkulaciji MKLP oziroma 47,4 % pri kalkulaciji MK, med tem ko sta deleža pri 
mlečnosti 7.800 l/kravo 44,7 % oziroma 48,9 %. 

Preglednica 3: Primerjava rezultatov med primeroma MKLP in MK pri različnih 
mlečnostih (EUR/kravo) 

Mlečnost (l/kravo) 5.800 6.800 7.800 8.800 

Primer MKLP MK MKLP MK MKLP MK MKLP MK 

Silažna koruza 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 
Koruza v zrnju - domača 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 
Seno - trajni travnik 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 

Travna silaža - trajni travnik 186,6 186,6 198,4 198,4 210,7 210,7 210,7 210,7 
Travna silaža - TDM 213,0 213,0 213,0 213,0 238,8 238,8 238,8 238,8 

Sončnične tropine 0,0 243,8 0,0 314,6 20,7 358,0 60,3 415,0 
Koruza v zrnju - nakup 69,3 0,0 133,1 8,6 166,1 48,7 220,3 106,1 
Mineralno vitam. dodatek 22,4 26,5 27,4 32,3 31,5 37,1 38,6 45,8 

Strošek krmnega obroka 1.068 1.247 1.149 1.344 1.245 1.471 1.346 1.593 
Drugi stroški mater. in storitev 682 695 679 691 683 694 692 702 

Amortizacija 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 
Domače storitve 274,2 271,0 291,0 285,0 317,3 306,9 355,7 338,9 
Obveznosti in posred. stroški 246,1 244,8 261,5 258,3 283,6 277,9 315,1 304,9 

Skupni stroški 2.527 2.714 2.637 2.835 2.786 3.006 2.965 3.196 
Stranski proizvodi 535 535 535 535 535 535 535 535 

Stroški za izračun l. cene  1.993 2.180 2.103 2.300 2.251 2.472 2.431 2.662 
Lastna cena (EUR/l) 0,344 0,376 0,309 0,338 0,289 0,317 0,276 0,302 

 

Pri vseh obravnavanih intenzivnostih je delež obroka v skupnih stroških po 
kalkulacijah MK večji od deleža po kalkulacijah MKLP, a je pri najnižji ta razlika (3,7 
odstotne točke) najmanjša in pri najvišji intenzivnosti največja (4,5 odstotne točke). 

Iz rezultatov so vidne razlike med kalkulacijami MKLP in MK pri različnih intenzivnosti 
prireje tudi za ostale skupine stroške (izjema je amortizacija). Te razlike so pretežno 
posledica vpliva mlečnosti. Različne sestave krmnih obrokov imajo sicer vpliv na 
drugačne vrednosti stroška kapitala (znotraj skupine obveznosti in posrednih stroškov) 
ter stroška domačega dela (znotraj skupine domačih storitev), a je vpliv na te 
spremembe majhen. 

S povečevanjem intenzivnosti reje, s čimer se povečujejo vrednosti krmnih obrokov, 
se večajo tudi skupni stroški prireje mleka. Ker je intenzivnost rasti povečevanja 
mlečnosti večja od rasti stroškov, se lastna cena prirejenega mleka z intenzivnostjo 
zmanjšuje. Tako lastna cena mleka (brez upoštevanja subvencij) pri mlečnosti 8.800 
l/kravo znaša 0,276 EUR/l (kalkulacija MKLP) oziroma 0,302 EUR/l (kalkulacija MK). To 
je v primerjavi z mlečnostjo 5.800 l/kravo za 6,7 EUR cent/l pri MKLP oziroma 7,3 EUR 
cent/l pri MK manj. Izraženo v odstotkih se s povečanjem mlečnosti za 3.000 l mleka na 
kravo molznico lastna cena zniža za skoraj 20 %. 

V okviru danega prispevka nas je zanimalo tudi, kako bi se spremenila rešitev, če pri 
računanju krmnih obrokov ne bi predpostavili omejitev krme. Tako smo na primeru 
mlečnosti 8.800 l/kravo (kalkulacija MKLP) izračunali krmni obrok, ki je sestavljen iz 
11.665 kg koruzne silaže ter 10.050 kg travne silaže trajnega travinja letno. Pri tem 
dokupa krme ni, razen mineralno vitaminskega dodatka. Vrednost krmnega obroka 
znaša 1.085 EUR/kravo, lastna cena mleka pa bi bila v tem primeru 0,245 EUR/l. Krmni 
obrok je v primerjavi z MKLP (preglednica 3) cenejši skoraj 20 %, lastna cena pa je nižja 
za dobrih 11 %. Pogledali smo tudi, kaj bi se zgodilo v primeru odprave zgornje ali pa 
spodnje omejitve porabe krme pri izračunu obroka za mlečnost 8.800 l/kravo. V obeh 
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primerih bi bil krmni obrok cenejši za približno 80 EUR/kravo. V primeru odprave 
zgornjih omejitev porabe krme znaša vrednost obroka 1.270 EUR/kravo, pri odpravi 
spodnjih omejitev pa 1.274 EUR/kravo. S cenejšim krmnim obrokom sta nižji tudi lastni 
ceni mleka. Slednje kaže na velik pomen doma pridelane krme, ki jo moramo seveda 
porabiti oziroma je ne moremo vključevati, če je ni dovolj na razpolago. Takšno orodje 
je tako lahko v pomoč tudi pri načrtovanju pridelovanja krme in setvene strukture. 

4 Zaključki 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da se z zviševanjem laktacijske 

mlečnosti lastna cena prireje pričakovano znižuje in je najnižja pri najvišje obravnavani 

mlečnosti. To je posledica intenzivnejše rasti mlečnosti od rasti stroškov prireje. Stroški 
krmnega obroka se povečujejo, predvsem zaradi povečevanja vrednosti krmnega 
obroka. Ta se namreč s povečevanjem mlečnosti povečuje. S povečevanjem vrednosti 
krmnih obrokov se povečuje tudi delež stroška krme v skupnih stroških prireje. Ta pri 
visoki mlečnosti predstavlja skoraj polovični delež. Kakšen delež zajema strošek krme pa 
ni pogojeno le s povečanjem potreb, ki nastanejo z večjo intenzivnostjo reje. Kot smo 
prikazali v prispevku, na delež vpliva tudi sama opredelitev količin krme, s tem pa 
sestava obroka. 

Nadalje smo ugotovili, da je prehranski modul, ki temelji na metodi linearnega 
programiranja mogoče uporabiti tudi kot del sistema modelnih kalkulacij. Do izraza pride 
zlasti pri začetni opredelitvi krmnega obroka novo postavljenih kalkulacij ali pa takrat, ko 
se modelne kalkulacije kot orodje uporabijo za simulacije, ki so povezane s prehrano 
živali in krmnimi obroki. Takšne simulacije so možne tudi v primeru uporabe modelnih 
kalkulacij za potrebe svetovanja oziroma načrtovanja na ravni kmetijskih gospodarstev. 
Z njim lahko pridemo do zanesljive ocene stroškov ob sorazmerno enostavnem 
postopku, ki od uporabnika zahteva le osnovno poznavanje prehranskih zakonitosti. Ob 
tem je potrebno opozoriti na smiselno opredelitev izhodišč oziroma omejitev. V 
prispevku smo na primeru krmnega obroka, pri katerem ni bilo nobenih količinskih 
omejitev, pokazali na primer, ko dobljen obrok zaradi poenostavitev pri izračunu, v 
praksi ni izvedljiv oziroma nebi dosegali želenih rezultatov. Z ozkim obrokom (le koruzna 
silaža in silaža trajnega travinja) smo sicer nakazali na možnosti cenejšega obroka, a se 
je potrebno pri tem zavedati nevarnosti metode linearnega programiranja. Pogosto se 
namreč pokaže, da je prikazana rešitev v praksi dejansko neizvedljiva oziroma je rešitev 
potrebna preverjanja. V našem primeru bi to pomenilo, da bi namesto sejanega travinja 
sejali več koruze (ali koruzo za zrnje namenili za silažo), a se poraja vprašanje o 
možnostih za takšno ravnanje (tehnološki in prehranski zadržki). V nadaljnjih korakih 
razvoja Modelnih kalkulacij bi bilo modul za sestavo krmnih obrok smiselno nadgraditi v 
smeri večkriterijske optimizacije, kar bi ob dodatnih kvalitativnih omejitvah lahko še 
dodatno izboljšalo pozitivnost dobljenih rešitev. 
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COST - BENEFIT ANALYSIS OF PRODUCTION AND 
PROCESSING OF SAANEN GOAT MILK - CASE 

STUDY 

Stefan GAVRIĆa, Karmen PAŽEKa, Jernej TURKa, Igor VOJTICa 

ABSTRACT 

The aim of the investment projects is goat milk production and its processing into 
semi-hard cheese. The goat dairy farm has 500 does with average lactation of 730 l 
per doe. The main goal of this research was to analyse whether the investment in 
projects is financially feasible. Cost-Benefit Analysis (CBA), as a basic methodological 
approach, gave the answer to this question. In case of dairy goat farm, Net Present 
Value (NPV) at 5,5 % rate is 334.227 EUR and Internal Rate of Return (IRR) is 
21,48 %. Cheese factory, also results with positive NPV (308.668 EUR). Sensitivity 
analysis includes changes of (+/- 10 % and 20 % in prices of the product (milk and 
cheese) and investment costs). Both projects are most sensitive to changes in prices 
(milk price change +/- 10 %, NPV changes by +/- 70,98 % and cheese price change 
+/- 10 %, NPV changes by +/- 111,67 %). The results of sensitivity analysis showed 
that both projects are financially feasible. 

Keywords: CBA, NPV, IRR, goat milk, goat cheese 

CBA ANALIZA PRIREJE IN PREDELAVE KOZJEGA MLEKA 
PASME SANSKA KOZA - ŠTUDIJA PRIMERA 

IZVLEČEK 

Namen raziskave je finančna ocena investicij v predelavo mleka v poltrdi sir. Analiza 
vključuje 500 koz mlečne pasme s povprečo mlečnostjo 730 l/kozo. Glavni cilj raziskave 
je odgovoriti na vprašanje ali je investicija v omenjena projekta finančno upravičena. 
Odgovor na to vprašanje nam poda analiza stroškov in koristi (CBA), ki jo uporabimo 
kot osnovni metodološki pristop. V primeru kmetije z mlečnimi kozami znaša NSV (neto 
sedanja vrednost) ob 5,5 % obrestni meri, 334.227 EUR. Ocenjena ISD (interna 
stopnja donosa) dosega 21,48 %. Analiza kaže, da predelava mleka v poltrdi sir 
rezultira s pozitivno NSV (308.668 EUR). Izvedena je tudi analiza občutljivosti (+/- 
10 % in 20 % spremembe v cenah pridelkov (mleko in sir) in investicijskih stroških). 
Oba projekta sta najbolj občutljiva na spremembe v cenah (sprememba cene mleka 
+/- 10 %, NSV se spremeni +/- 70,98 %; sprememba cene sira +/- 10 %, NSV se 
spremeni za +/- 111,67 %), ki kaže, da sta oba projekta finančno upravičena. 

Ključne besede: CBA, NSV, ISD, kozje mleko, kozji sir 

1 Introduction 

Through history, goats have been used for different purposes (milk, meat, skin, 
fiber) and that practice has continued until today. Yet, (Dubeuf et al., 2003) observe 
that the goat sector has been significantly less supported publicly and academically than 
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other animal production sectors like cow’s milk, beef meat, poultry, pigs or horses. 
However, since dietary properties of goat’s milk have good influence on human health, 
they also have positive effects on global demand. Through field research and reading 
literature on the subject, several factors were notices that influence quantity and quality 
of goat milk produced on the farm. These factors have been listed by Dubeuf (2005). 
The author concludes that although goats still have a marginal or traditional image, 
many innovations have improved their competitiveness in organized intensive and semi-
intensive dairy systems. The innovations may have a highly significant impact on the 
production potential of goat’s milk, but they require much more investment than the 
traditional practices and as well as a good academic level by the farmers (Dubeuf, 
2005). 

Choosing the Saanen breed is influenced by several important factors which are 
related to its genetic potential (the highest milk production, high milk quality, high 
fertility, mild temperament). Also, it is very suitable for intensive production. Because of 
that, the investment in Saanen goat milk production can be profitable. Average milk 
production per 30-month old doe in 280 days lactation period is approximately 800 kg. 
In the breeding stock selected, milk production can be 1.000 kg and more. Fertility is 
also very high (2 kids and more). The increase of total productivity in one dairy goat 
farm is directly dependent on the increase of reproductive efficiency. Goats exhibit their 
mating activity once per year from September to January/February. In the small 
ruminant sector, the profitability of enterprises depends primarily on the efficiency of 
offspring production and the most important factor affecting flock efficiency is 
reproduction (Alexandre et al., 2010). During the last 20 years, the number of goats 
around the world increased (by about 60 %), not only in the low-income countries 
(75 %), but also in those with high (20 %) or intermediate incomes (25 %) (Morand-
Fehr et al., 2003). In Slovenia, there were 22.283 goats in 2014, more than in 2013 
(21.240 goats), but less than in 2007 (28.228 goats) (SURS, 2015). In the example of 
the UK between 15 and 20 million l of goat’s milk is processed for consumption each 
year. This will be divided approximately into cheese 60 %, drinking milk 20 %, yoghourt 
10 % and the rest includes butter, cream and ice-cream. The one thing that does not 
seem to have a big impact on sales of goat dairy products is price. The two markets, 
health and specialty foods, do not seem to be price sensitive (Mowlem, 2005). As 
reported by Bojnec and Latruffe (2011) farm business systems are complex and market 

criteria alone may be insufficient. Investments can be crucial to achieve product 
diversification, and hence, should be integrated in the planning process and decision-
making. In this aspect the paper presented an investment project for a dairy goat 
business (500 Saanen goats). This analysis provides the information about investment, 
fixed and variable costs in detail and sales revenue from milk, but also other products. 
The same analysis is used for cheese production (facilities for semi-hard cheese 
production). After that, using dynamic methods of investment evaluation – Net Present 
Value, Internal Rate of Return, discounted payback and profitability index, we get the 
information about financial effectiveness of the project. These methods help us in 
decision-making process, providing valuable information about financial status of 
investment in the future. Using sensitivity analysis, information was obtained on how 

costs increase and/or sales revenue decrease impact NPV and IRR, which helps us to 
evaluate risks of this investment project. 
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2 Materials and methods 
In the dynamic evaluation we use parameters from the whole period of investment 

and exploitation of investment project. Dynamic methods are complex indicators that, in 
different ways, cover investment and affluence of effects from the investment and 
enable us to realistically analyze different aspects of investment project and evaluate 
validity of its realization (Orsag, 2002) 

Discounted payback is a method in which we strive to respect time value of money. 
In this method time which is necessary for discounted cash flows of investment projects 
to “cover” values of their investment costs is calculated. Discounted factors necessary 
for reduction of net cash flows on present value are already calculated in the second 
financial tables. This can be shown using the following formulas and factors (table 1): 

I = � Vt

1

(1 + k)t

tp

t=1

 or I = � Vt ∗ IIk
t

tp

t=1

 

Table 1: Factors of discounted payback and net present value (NPV) formula 

NPV net present value (EUR) 

𝑉𝑡 cash flow (EUR) 
𝑉𝑖

∗ discounted cash flow (EUR) 

k discount factor 

I investment cost (EUR) 
𝐼𝐼𝑘

𝑡 the second financial tables 

 

Net Present Value is a basic criterion for financial decision-making. Because of that, 
the method of net present value can be considered as a basic method of investment 
decision-making, i.e. basic method of financial decision-making in general. The term 
clean or net present value represents a difference between positive and negative effects 
which are the result of certain activity (Orsag, 2002). 

NPV(S0) = �
Vt

(1 + k)t

n

t=1

− I or NPV(S0) = � Vi
∗

n

i=1

− I 

Internal Rate of Return is a rate where NPV of the project is equal to zero. It is the 
second fundamental criterion of financial decision-making. It is a discount rate which 
reduces all net cash flows of the project in the whole lifespan of effecting on its 
investment costs. With that rate, we get zero, borderline NPV of the project (Orsag, 
2002). 

�
Vt

(1 + r)n

n

t=1

= I; �
Vt

(1 + r)n

n

t=1

− I = 0 

r – Internal Rate of Return (%) 

Profitability index is an additional criterion for improving investment decision-making. 
Profitability index cannot be calculated without NPV. This method takes into 

consideration time value of money through the costs of capital and cash flow values of 
the project in the entire lifespan of effecting. Unlike NPV, decision in the case of 
profitability index is based on ratio between discounted net cash flows in the entire 
lifespan of project effecting and investment costs. This method measures relative profit 
strength of discounted net cash flows to value of investment costs (Orsag, 2002). A 
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formula for profitability index is as follows: 

Pi=
�
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t=1

I
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Financial and economic analysis is often based on uncertain evaluation of data 
regarding a project and there is always a risk that relevant parameters were not 
evaluated accurately. That is a reason why project risk factors need to be included. Risk 
is defined as uncertainty in case of expected project effects. One of the methods that is 
used for risk assessment is sensitivity analysis (Čupić, 2009). 

2.1 Start-up assumptions – Saanen goat dairy 

This model goat farm is located in Slovenia and because of fodder lacking should 
rent a land (around 3 ha) – 2 ha of pasture and 1 ha of housing estate. Price of rented 
pasture is 161 EUR/ha, while the price for housing estate is 279 EUR/ha. The herd 
consists of 500 does, 10 bucks and replacement kids. Annually, 20 % of the does and 
the bucks are replaced. Average number of kids per doe is 1,8.  

Every goat in the herd is milked, lactation period lasts approximately 280 days and 
average milk production per goat is 730 l of milk. Milk price is 0,9 EUR/l. A by-product 
that we get in this herd is manure. One goat produces 1 ton of manure per year (price 
0,04 EUR/kg) and one kid produces 300 kg of manure per year (price 0,03 EUR/kg). The 
average set up, milking and cleaning time before and after milking is 5 minutes per doe 

and it is possible to milk 12 does at the same time. 

However, in this example, it is also calculated that some does will not kid (5 %) and 
that there will be kid mortality rate (5 %). The number of kids in the herd is 812. Half of 
the kids are does. Also, 50 % of the kids are sold for meat. Kids are 3 months old, when 
they are sold, and their average weight is 15 kg and their price is 2,5 EUR/kg. Another 
50 % of the kids are sold for breeding. Price of buck kid for breeding is 160 EUR and the 
price of doe kid is 100 EUR.  

Replacement bucks are bought on the market, because of genetic diversity of the 
herd, and their price is 1.000 EUR/buck. Doe price is 400 EUR. Because of the 
replacement, there is 100 cull does and 2 cull bucks in the herd. These are the animals 
with the smallest productivity in the herd. Their price is 0,45 EUR/kg (both does and 

bucks) and the average weight of doe is 65 kg and of buck is 80 kg. 

 
  



© DAES 2016 

Cost-benefit analysis of production … 
 257 

 
 
 

 

Investment costs 

Investment costs in case of dairy goat farm project are presented in table 2. 

Table 2: Investment costs in the dairy goat farm project 

INVESTMENT  INVESTMENT COSTS 

LIVESTOCK PRICE EUR/HEAD VALUE (EUR) 

1. Does 400 200.000 

2. Bucks 1.000 10.000 

TOTAL LIVESTOCK COSTS  210.000 

MILKING EQUIPMENT PRICE EUR/SYSTEM VALUE (EUR) 

 950 11.400 

MACHINERY and VEHICLES PRICE EUR/MACHINE VALUE (EUR) 

1. 30 HP Tractor and Loader 15.000 15.000 

2. Pick-up truck 3/4 ton 19.000 19.000 

3. Caddy 1/2 ton 14.000 14.000 

TOTAL MACHINERY and VEHICLES COSTS  48.000 

BUILDINGS  VALUE (EUR) 

Milking parlor  100.000 

Barn/Shelter - Does  40.000 

Barn/Shelter - Bucks  10.000 

Storage building  9.000 

TOTAL BUILDINGS  159.000 

FENCING PRICE EUR/10 METERS VALUE (EUR) 

 100 8.000 

GOAT EQUIPMENT   VALUE (EUR) 

  1.500 

FREEZER  VALUE (EUR) 

  12.000 

CORRALS  VALUE (EUR) 

  2.500 

Source: Gavrić (2015), Delaney and Carol (2012), Giraud et al. (2005) 

Fixed costs 

Fixed costs consist of depreciation costs of all assets that are mentioned in the 
investment costs, rent for land (1 ha of housing estate – 279 EUR/ha and 2 ha of 
pastures – 161 EUR/ha), insurance (1.200 EUR/year), income tax (15 % of the profit) 
and costs of bookkeeping, legal fees and office supplies (4.000 EUR/dairy). In the 
following table variable costs in case of dairy goat farm project are presented. 

Table 3: Variable cost in case of dairy goat farm project 

VARIABLE COSTS  111.138,50 EUR 

FEED COSTS  184.902,00 EUR 

TOTAL COSTS 296.040,50 EUR 

 

2.2 Start-up assumptions – semi-hard cheese processing facilities 

Basic information 

Price of the cheese is 15 EUR/kg, average milk and cheese ratio is 10:1 and cheese 
aging lasts 60 days. 
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Investment costs - equipment 

In the table 4, investment costs of equipment in case of cheese factory project are 
presented. 

Table 4: Investment costs of equipment in the cheese factory project 

Raw milk cheese - aged more than 60 days 

INVESTMENT COSTS - equipment EUR 

Furnace or steam boiler 8.000 

Milk pump and hauling tank or milk cans 1.000 

Stainless steel piping/milk hose 5.000 

Vat 15.000 

Cream separator 9.000 

Drain/Press table 2.000 

Hoops and followers for forming wheels and blocks of cheese 10.000 

Cheesecloth 500 

Drain mating 1.200 

Milk stirrer and other tools - curd fork, shovel, squeegee 2.000 

Refrigeration and fresh air recovery ventilation system 12.000 

Curd equipment 5.000 

Cheese aging boards and posts 4.000 

Vacuum sealing machine/waxing system 8.000 

Weights for direct pressing - water jugs, gym weights 700 

Cheese press: compressed air or hydraulic 8.000 

Wooden boards and drying kiln or metal shelving with plastic mating 500 

Whey removal system: Pump, hose and stock tank 3.500 

Packaging 1.500 

Source: Gavrić (2015), Delaney (2012), Jerič (2011) 

Fixed costs 

Fixed costs consist of depreciation costs (useful life of equipment is 15 years and 
facilities is 30 years – project lasts 11 years, residual value is 10 % of purchase value), 
getting licenses, permits and fees cost 1.200 EUR, insurance cost is 1.200 EUR/year and 
taxes are 15 % of gross income. 

Variable costs 

Table 5 presents variable costs in case of cheese factory project. 

Table 5: Variable costs in the cheese factory project 

VARIABLE COSTS price month EUR 

Cheese ingredients (rennet, salt)/kg 0,12   4.380 

Energy 550 12 6.600 

Marketing 15%   82.125 

Outside labor 1.700 12 20.400 

Cheese room supplies 800   800 

TOTAL VARIABLE COSTS     114.305 

Source: Gavrić (2015), Delaney (2012), Jerič (2011) 
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3 Results and discussion 
In the paper, CBA was applied as a basic methodological approach for getting 

information about financial feasibility of the projects. Also, sensitivity analysis is used to 
determine risks related to project investments, based on investment costs increase and 
price of the products decrease. 

Dairy goat farm investment project 

For the dairy goat farm with 500-goat herd, investment costs are 452.400 EUR, fixed 
costs are 13.687 EUR and variable costs are 296.042 EUR. Total costs are 762.129 EUR. 
Sales revenue is 410.467 EUR. The project period is 11 years (0 year-year of investment 

+ 10 years) and discount rate is 5,5 %. At the end of the project, with 5,5 % discount 
rate, we have NPV which is 334.227 EUR. If we divide this number with the project 
period, we have average yearly income of 30.384 EUR or 2.532 EUR/month. When we 
put in a ratio NPV and investment costs of this project, we get a relatively high 
profitability index (1,44). Internal rate of return is very high (21,48 %) which is a good 
sign, since it gives us flexibility in case of sales/price decrease or cost increase. 
Discounted payback is 5,79 years and it means that, from that point, all our investment 
costs will be paid back and we will get out of “negative zone” and start making profit. 
Based on collected data and results that we got from calculating dynamic methods of 
investment evaluation, this project is financially feasible. 

Cheese factory investment project 

Considering the cheese factory investment project, investment costs are 388.937 
EUR, fixed costs are 16.711 EUR and variable costs are 442.805 EUR. Total costs are 
848.453 EUR. Sales revenue is 547.500 EUR. The project period is 11 years (0 year-year 
of investment + 10 years) and discount rate is 5,5 %. Based on this data and using 
dynamic methods described in the previous chapter, we got the following results. At the 
end of the project, with 5,5 % discount rate, we have NPV which is 308.668 EUR. If we 
divide this number with the project period, we have average yearly income of 28.061 
EUR or 2.338 EUR/month. Since NPV is positive, the profitability index is higher than 1. 
When we put in a ratio NPV and investment costs of this project we get profitability 
index (1,36). Internal rate of return is also very high in this project (22,31 %) which is a 

good sign since it gives us flexibility in case of sales/price decrease or cost increase. 
Discounted payback is 5,68 years and it means that, from that point, all our investment 
costs will be paid and we will get out of “negative zone” and start making profit. Based 
on collected data and results that we got from calculating dynamic methods of 
investment evaluation, this project is also financially justified.  

Sensitivity analysis 

Sensitivity analysis is done in a way that NPV, IRR, profitability index and discounted 
payback are calculated in case of different scenarios, where there were changes in one 
of the investment variables. These changes include changes of (+/- 10 % and 20 %) in 
prices of the product (milk and cheese) and investment costs (tables 6 – 8). 

In the case of price decrease by 10 %, NPV is decreased by 70,98 % (from 334.227 
EUR to 96.991 EUR). Increase or decrease of price will bring additional increase or 
decrease of NPV by another 70,98 %. Changes of other indicators are also shown in 
table 6. 
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Table 6: Sensitivity analysis for the dairy goat farm in case of milk price change 

Price change -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 

price (EUR) 0,72 0,81 0,9 0,99 1,08 

      
NPV (EUR) -140.246 96.991 334.227 571.464 808.700 

change % -141,96 -70,98 0,00 70,98 141,96 

IRR (%) -1,38 10,11 21,48 33,8 47,98 

change % -106,42 -52,93 0,00 57,36 123,37 

PIa 0,82 1,13 1,44 1,75 2,06 

change % -43,06 -21,53 0,00 21,53 43,06 

DPb (years) 17,18 8,8 5,79 4,17 3,2 

change % 196,72 51,99 0,00 -27,98 -44,73 
a PI – Profitability index 
b DP – Discounted payback 

In case of investment cost change, for increase/decrease of investment costs by 
10 %, NPV is increased/decreased by 13,54 %. Additional 10 % change has the same 
trend. Changes of other indicators are shown in table 7. 

Table 7: Sensitivity analysis for the dairy goat farm in case of investment costs change 

Investment costs change -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 

investment costs (EUR) 361.920 407.160 452.400 497.640 542.880 

      
NPV (EUR) 424.707 379.467 334.227 288.987 243.747 

change % 27,07 13,54 0,00 -13,54 -27,07 

IRR (%) 31,17 25,71 21,48 18,09 15,27 

change % 45,11 19,69 0,00 -15,78 -28,91 

PI 1,63 1,53 1,44 1,36 1,29 

change % 13,19 6,25 0,00 -5,56 -10,42 

DP (years) 4,44 5,09 5,79 6,44 7,05 

change % -23,32 -12,09 0,00 11,23 21,76 

 

In case of cheese price change by 10 %, NPV is increased/decreased by 111,67 % 
(-10 % NPV is -36.034 EUR, +10 % NPV is 653.371 EUR). Additional 10 % change has 
the same trend. The rest of the indicators and their changes are shown in table 8. 

Further, in case of investment cost change, for increase/decrease of investment costs by 
10 %, NPV is increased/decreased by 12,60 %. 

Table 8: Sensitivity analysis for the cheese factory in case of cheese price change 

Price change -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 

price (EUR/kg) 12 13,5 15 16,5 18 

      NPV (EUR) -380.736 -36.034 308.668 653.371 998.073 

change % -223,35 -111,67 0,00 111,67 223,35 

IRR (%) -17,53 3,55 22,31 44,13 73,85 

change % -178,57 -84,09 0,00 97,80 231,02 

PI 0,54 0,96 1,36 1,76 2,15 

change % -60,29 -29,41 0,00 29,41 58,09 

DP (years)  10,86 5,68 3,23 2,33 

change %  91,20 0,00 -43,13 -58,98 
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4 Conclusions 
The purpose of the investment projects is goat milk production and processing of 

produced milk into semi-hard cheese. To get the highest possible quality and quantity of 
products, thus the highest profit, it is necessary to respect factors which influence 
production (choosing the breed, choosing livestock within the breed, proper feeding, 
proper housing, controlled reproduction, healthcare of animals etc.). The goat dairy 
farm has 500 does with average lactation of 730 l per doe and the cheese factory has 
capacities big enough to process all the milk produced there. 

The main goal of this work was to answer whether the investment in projects (goat 
dairy farm and cheese factory) is financially feasible. Cost-Benefit Analysis gave the 
answer to this question. All costs and benefits of the projects were determined and 
evaluated. In case of dairy goat farm, NPV is 334.227 EUR and IRR is 21,48 % and it is 
higher than discount rate (5,5 %). The second project, cheese factory, also has positive 
NPV (308.668 EUR) and IRR (22,31 %) which is higher than the discount rate (5,5 %). 
Investment in both projects is financially feasible. 
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MOŽNOSTI POVEČANJA EKONOMSKE 
UČINKOVITOSTI NA KMETIJSKEM 

GOSPODARSTVU, USMERJENEM V KONJENIŠTVO 

Jaka ŽGAJNARa 

IZVLEČEK 

Konjeniška dejavnost v zadnjem obdobju pridobiva na pomenu tako v svetu, kot 
tudi v Sloveniji. Vse več je kmetijskih gospodarstev, ki se tako ali drugače ukvarjajo s 
konji. Vedno večje pa je tudi povpraševanje po tovrstnih storitvah. Zlasti ljudi, ki 
nimajo ustreznih pogojev za rejo konj, se pa želijo ukvarjati s konjeniškim športom. V 
praksi pogosto lahko zasledimo, da se s konjerejo in konjeništvom ukvarjajo primarno 
tisti, ki jih navdušujejo konji in delo z njimi, ob tem pa imajo pogosto pomanjkanje 
ekonomskih znanj in znanj upravljanja, ki bi jim pomagala povečati učinkovitost njihove 
dejavnosti, s tem pa tudi doseženega ekonomskega rezultata. Srečamo lahko številne 
poizkuse vzpostavitve oziroma preusmeritve gospodarstev, ki med drugim tudi zaradi 
pomanjkanja tovrstnih znanj in pomanjkanja analiz pri tem niso najbolj uspešna. V 
okviru danega prispevka bomo skušali iskati zakonitosti, ki veljajo in so lahko vodilo 
takšnim gospodarstvom pri načrtovanju njihovih aktivnosti in pripravi proizvodno-
storitvenih načrtov. Pri tem bomo temeljili na pristopu matematičnega programiranja, 
kjer bomo sicer z normativnim pristopom odgovarjali na izzive hipotetičnega 
kmetijskega gospodarstva usmerjenega v konjeništvo. 

Ključne besede: konjeništvo, ekonomika, linearno programiranje, šola jahanja, oskrba konj 

INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY AT EQUESTRIAN 
FARM 

ABSTRACT 

In recent years horse industry is gaining on importance both globally as well as in 
Slovenia. More and more agricultural holdings deal with horses. There is a growing 
demand for such services, especially from people who do not have conditions for horse 
breeding, but want to deal with horses in one or the other way. In practice, often can 
be seen that in horse industry primarily are engaged those who love horses and work 
with them, but they have a lack of economic knowledge and management skills, which 
would help them to increase the economic efficiency of their operations. One can meet 
a number of not very successful examples starting such business, which is mainly due 
to the lack of expertise and analysis. Within a given contribution we try to look for the 
key applicable directives that can help to lead such holdings in planning phase of their 
activities in production plans. In doing so, we follow the approach of mathematical 
programming, where based on normative approach we try to answer on kay challenges 
on an example of a hypothetical holding orientated in horseback riding. 

Key words: horseback riding, economics, linear programming, riding school, livery 
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1 Uvod 
Tako kot v drugih Evropskih državah je konjeniška dejavnost v porastu tudi v 

Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (SURS, 2016) je bilo leta 2013 
21.832 konj, kar je glede na leto 2000, 34 % povečanje. Na drugi strani se je število 
gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo konj v letu 2013 povečalo iz 4.634 na 6.029. Ključen 
razlog za porast števila konj je jahanje kot prostočasna dejavnost, ki tako kot drugod v 
svetu, tudi v Sloveniji pridobiva na pomenu (Lijenstolpe, 2009). Po njenih ugotovitvah je 
število konj pozitivno povezano zlasti s povprečno potrošnjo, kot tudi s stopnjo 
izobraženosti v posamezni državi. Seveda pa ima konjeništvo velik pomen tudi pri 
ohranjanju slabših površin za obdelovanje in pridelovanje krme, kot tudi kulturne 
krajine.  

Na številnih kmetijskih gospodarstvih postaja konjeništvo pomembna dopolnilna 
dejavnost. Pri tem se pojavljajo številni izzivi, kako učinkovito organizirati takšne 
aktivnosti. Elgaker in sod. (2011) ob tem ugotavljajo, da konjeniški sektor ustreza 
sodobni večnamenski funkciji kmetijstva, zlasti z novo proizvodnjo oziroma ponudbo 
dobrin in storitev. Tako predstavlja dejavnost z vedno večjim vplivom na rabo zemljišč 
na primestnih območjih. Značilnost sodobnega konjeništva je po ugotovitvah Liljenstolpe 
(2009), da je konj z vidika ekonomske teorije postal luksuzna dobrina in predstavlja 
visok življenjski standard. Ob tem Zasada in sod. (2013) ugotavljajo, da ima sektor velik 
potencial na strani ustvarjanja dodatnih delovnih mest na podeželju, kar je zlasti 
perspektivno za mlade kmete. Hess in sod. (2014) ob tem izpostavljajo, da se klasična 

jahalna šola navadno nahaja na obrobju večjih mest. 

Prostočasne dejavnosti konjeništva, uporaba v zdravstvene in terapevtske namene 
ter tudi vrhunski šport, pomembno prispevajo k razvoju podeželja in predstavljajo 
pomembne možnosti diverzifikacije kmetijskih gospodarstev (Elgaker in sod., 2011). Po 
ugotovitvah Nix (2015) je bil v Veliki Britaniji do gospodarske krize to tudi eden 
najhitreje rastočih sektorjev znotraj kmetijstva. V večini primerov gre za gospodarstva, 
ki se želijo ukvarjati s konjerejo, kot tudi konjeništvom. Med njimi so mnogi imetniki 
konj, ki nimajo ustreznih znanj s področja ekonomike, ki bi jim pomagala pri 
sprejemanju dobrih poslovnih odločitev. Zato je med njimi tudi dosti takšnih 
gospodarstev, ki po ekonomski plati niso učinkoviti (Cordell, 2003). Ob tem denimo 
Haverty in Bacon (2015) ugotavljata, da je v Angliji v zadnjih letih že opazen izrazit 

trend profesionalizacije pri vodenju jahalnih šol, ki so pomemben del takšnih 
gospodarstev. Tako je vse manj tovrstnih centrov, ki bi bili vodeni za polovični delovni 
čas.  

Poleg že omenjenih prostočasnih in športnih aktivnosti pa je na ta sektor vezanih 
tudi več poslovnih priložnosti. Tako je na strani konkretnih kmetijskih gospodarstev 
poleg same oskrbe in reje konj pomembno področje tudi pridelovanje krme. Ob tem pa 
Estwood in sod. (2008) podarjajo, da konjeniška dejavnost pomembno vpliva tudi na 
povpraševanje po storitvah in proizvodih drugih sektorjev. Tako denimo predstavlja velik 
potencial za mešalničarsko industrijo, industrijo izdelovanja opreme za konje, kot tudi 
jahače in voznike, opreme za oskrbo konj, kot sta hlevska in pašna oprema, jahališča in 
razno specialno mehanizacijo, ki je pomembna za konjeništvo. Nadalje pa velja 
izpostaviti tudi priložnosti na strani treniranja konj in jahačev, s tem pa možnost za 
profesionalne športne delavce. Poleg tega pa tudi za različne veterinarske in druge 
storitve za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva, organizacije tekmovanj v 
različnih disciplinah in ne nazadnje tudi stave na dirkah.  

Zasada in sod. (2013) v svoji študiji na primeru Nemčije ugotavljajo, da se v praski 



© DAES 2016 

Možnosti povečanja ekonomske učinkovitosti … 
 265 

 
 
 

 

pojavljajo štirje tipi tovrstnih gospodarstev. V največjem deležu (34 %) gre za vidik 
diverzifikacije klasičnih kmetijskih gospodarstev. Sledi ekstenzivni tip kmetij, ki so 
orientirane v rejo konj (29 %) in predstavljajo v večini primerov delno zaposlitev. 
Kmetijskih gospodarstev, ki se intenzivno ukvarjajo s konjeniškim športom, pri čemer 
gre za profesionalne jahalne centre, šole jahanja in kobilarne, je 22 %. Kot četrti tip 
avtorji definirajo hobi kmetijska gospodarstva.  

Številni imetniki konj imajo zaradi pomanjkanja časa, znanja in ustrezne 
infrastrukture konje vhlevljene na takšnih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z oskrbo konj. 
Gre za pomembno dejavnost, kot tudi priložnost za številna kmetijskih gospodarstva. 
Oskrba konja je namreč osnova za izvajanje vseh ostalih aktivnosti povezanih s konji. V 

praksi lahko srečamo različne tipe oziroma standarde oskrbe konj. Podrobneje jih 
opisujejo Estwood in sod. (2008). Tako se srečujemo s polno oskrbo, delno oskrbo, t. i. 
oskrbo »naredi sam« (DIY – Do it yourself) in pa pašno oskrbo. Schöner (2005, cit po 
Zasada in sod., 2013) v svoji študiji ugotavlja, da je oskrba konj eden najpomembnejših 
virov rasti dohodka kmetijskih gospodarstev usmerjenih v konjeništvo. Podobno 
izpostavlja tudi Nix (2015), ki ugotavlja, da je to najpogosteje izvajana aktivnost na 
področju konjeništva. Pri tem gre nedvomno za veliko konkurenco in z vidika trga za 
dokaj specifično storitev. Značilno pri tem je, da informacije hitro krožijo zaradi druženja 
lastnikov konj na tekmah in drugih podobnih prireditvah. Tako je na primer brez 
tehtnega razloga težko zaračunavati višjo oskrbnino konj. Za oskrbo konj je značilno 
tudi, da se cene ne prilagajo cenovno stroškovnim razmerjem sproti, pač pa enkrat na 
nekaj let in takrat občutno (Estwood in sod., 2008). Po opravljeni mednarodni analizi 
(Liljenstolpe, 2009) se povprečne cene mesečne oskrbe konj v EU gibljejo od 150 do 
750 EUR. Slovenija se s cenami med evropskimi državami uvršča v sredino. Cene se v 
večji meri gibljejo med 220 in 350 EUR za mesec oskrbe. Na ceno v ključni meri, poleg 
tipa same oskrba, vplivata lokacija in kupna moč prebivalstva (Estwood in sod., 2008; 
Hess in sod., 2014). 

V konjeniškem športu sodeluje precej več ljudi, kot pa je lastnikov konj. Jahalne šole 
in različne oblike jahalnih centrov nudijo možnost jahanja in omogočajo dostop do konja 
tudi jahačem, ki niso imetniki konj. Večina tovrstnih centrov deluje v primestnih 
območjih. Možnost jahanja nudijo v okviru različnih aktivnosti šol jahanja ali zgolj kot 
najem konja (Hess in sod., 2014). Tipični tovrstni centri imajo navadno v lasti več konj, 
ki jih posojajo strankam na urah jahanja, kar je lahko enkrat, pogosto pa tudi večkrat na 

teden (Hess in sod., 2014). 

Ob tem je potrebno izpostaviti, da veljajo za trg s konjeniškimi dejavnostmi določene 
posebnosti. Tako Hess in sod. (2014) poudarjajo, da gre pri aktivnostih, vezanih na 
konjeništvo, v večini primerov za lokalni trg in ne za nacionalni trg, kar načeloma velja 
za kmetijske trge. Po ekonomski teoriji je trg z jahalnimi storitvami pomembno odvisen 
od cen posameznih storitev. Slednje so odvisne od več dejavnikov, med katerimi poleg 
ponudbe in povpraševanja na nekem območju, tega določata povprečen prihodek 
gospodinjstev in gostota prebivalstva, pomembno vlogo igrajo zlasti kvalitativni 
dejavniki. Primer slednjih so izkušenost in kvalifikacije učitelja jahanja, dostopnost in 
sodobnost infrastrukture, ne nazadnje pa tudi lokacija centra (Hess in sod., 2014). 

Cena jahalnih storitev je funkcija kvalitativnih dejavnikov in zaradi številnih 
dejavnikov ne gre za homogeno dobrino. Na podlagi hedonističnega cenovnega modela, 
so Hess in sod. (2014) analizirali dejavnike, ki določajo ceno jahalnih storitev. Pri tem so 
ugotovili, da na oblikovanje cen pomembno vplivajo uveljavljenost oziroma tradicija 
posamezne jahalne šole. Tako imajo novoustanovljene jahalne šole niže prodajne cene. 
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Pri slednjem gre najpogosteje za način privabljanja novih strank. Izpostaviti velja tudi 
vpliv razpoložljive infrastrukture. Po njihovih ugotovitvah centri s sodobnejšo opremo in 
pokritim jahališčem v povprečju zaračunavajo od 21 do 26 % višje cene jahalnih 
storitve. Nudenje možnosti preskakovanja zaprek prav tako poviša ceno storitve, v 
povprečju za 5 %. Po ugotovitvah Liljenstolpe (2009) se povprečne cene ure šole 
jahanja gibljejo med 10 in 45 EUR. Ob nudenju višjih ravni treningov so cene ure šole 
jahanja temu primerno višje.  

Z vidika ključnih dveh skupin aktivnosti konjeniške dejavnosti, Haverty in Bacon 
(2015) ugotavljata, da so prihodki centrov, ki nudijo šolo jahanja v večjem delu 
ustvarjeni iz naslova šolskih ur jahanja (73 %), oskrba konj predstavlja 16 %, ostalo 

(11 %) pa so drugi prihodki.  

Namen danega prispevka je pokazati na nekatere možnosti in zakonitosti, ki jih 
imajo tovrstni centri oziroma kmetijska gospodarstva pri načrtovanju aktivnosti, kot tudi 
nekatere značilnosti konjeniškega sektorja kot takega. Prispevek nadaljujemo z opisom 
pristopa analize možnosti izboljšanja ekonomskega položaja konjeniških centrov oziroma 
kmetij, ki se primarno ukvarjajo s konjeniško dejavnostjo. V prvem delu metode dela 
predstavljamo matematičen model, ki temelji na linearnem programiranju, s ključnimi 
aktivnostmi in predpostavljenimi omejitvami. Nadalje predpostavimo hipotetičen tip 
kmetijskega gospodarstva na katerem smo s pomočjo normativnega pristopa 
optimizacijskega potenciala analizirali različne možnosti. Na kratko jih predstavljamo tudi 
v poglavju rezultati. Prispevek zaključujemo s povzetkom ključnih ugotovitev. 

2 Metode dela 

2.1 Zasnova modelnega orodja 

Eden izmed pristopov reševanja in analiziranja tovrstnih problemov upravljanja je 
modeliranje z elektronskimi preglednicami. Slednji pristop smo uporabili tudi v primeru 
dane analize. Modelno orodje smo razvili v Excelovem programskem okolju, kar 
omogoča njegovo enostavno povezovanje, dopolnjevanje in prilagajanje posameznemu 
analiziranemu primeru. Takšne modele lahko rešujemo z metodami matematičnega 
programiranja in tako preigravamo različne možnosti in scenarije (Powell in Baker, 
2009). 

Pri analiziranem problemu iskanja možnosti povečanja ekonomske učinkovitosti, gre 
za klasičen problem optimalne alokacije proizvodnih virov. Iz nabora možnih metod se 
za tovrstne probleme najpogosteje uporablja linearno programiranje (v nadaljevanju 
LP), kjer optimiranje poteka na podlagi minimiranja oziroma maksimiranja namenske 
funkcije (Žgajnar in sod., 2011). LP tako lahko obravnavamo kot enokriterijski problem, 
kjer maksimiramo pričakovano pokritje. 

Ob tem iz rešitve LP dobimo informacije o optimalni razporeditvi proizvodnih virov, o 
ključnih omejujočih virih, proizvodnih dejavnikih v presežku in smiselnih vrednostih za 
pridobitev dodatnih enot omejenih virov (Boehlje in Eidman, 1984). Po drugi strani LP 
omogoča tudi enostavno analizo morebitnih sprememb vhodnih parametrov (cene 
inputov, opravljenih storitev, spremembe tehnoloških predpostavk itd.), kot tudi izračun 
oportunitetnih stroškov ob različnih tehnoloških učinkovitostih (Winston, 2004). Na 
področju analize konjeniške dejavnosti v Sloveniji je bil podoben pristop uporabljen pri 
diplomskem delu, ki ga je opravil Stariha (2015) in pri analiziranju optimalne 
organiziranosti jahalnega centra (Žgajnar, 2015). 



© DAES 2016 

Možnosti povečanja ekonomske učinkovitosti … 
 267 

 
 
 

 

2.2 Opis predpostavk in opis modela 

Analiza možnosti povečanja ekonomske učinkovitosti na kmetijskem gospodarstvu 
usmerjenem v konjeniško dejavnost, je izvedena na osnovi optimalnega storitveno-
proizvodnega načrta, s katerim bi dosegli najvišje pokritje (angl. Gross Margin – GM). 
Matematično ga lahko zapišemo, kot je prikazano v enačbah (1) do (3): 

𝑀𝑎𝑥 𝐺𝑀 = � 𝐺𝑀𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1  (1) 

tako, da je 

� 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1  𝑧𝑎 𝑣𝑠𝑒 𝑖 = 1 𝑑𝑜 𝑛 (2) 

𝑥𝑗 ≥ 0 (3) 

Pri tem najvišje pokritje (GM) izračunamo kot vsoto pokritij posameznih aktivnosti 
(GMj), ki lahko vstopajo v reševanje in njihovim obsegom (xj). Tehnološke zakonitosti 
posamezne aktivnosti so zajete v matriki tehnoloških koeficientov (aij), omejitve znotraj 
katerih iščemo rešitev za dano kmetijsko gospodarstvo pa so zajete v bi. 

Aktivnosti in omejitve modela 

Model zajema različne aktivnosti vezane na konjeniško dejavnost in se lahko izvajajo 
na takšnem kmetijskem gospodarstvu. V osnovi jih lahko razdelimo v tri skupine in sicer 
aktivnosti oskrbe konj (i), aktivnosti šole jahanja (ii) ter aktivnosti reje in vzreje (iii). Na 
strani oskrbe konj smo predpostavili polno oskrbo konja v boksu in prosto rejo. Pri šoli 
jahanja smo vključili zgolj aktivnosti vezane na šolo jahanja za odrasle in terensko ježo. 

Številčno pomemben del aktivnosti pa vključuje tudi zadnja skupina. Pri slednji so v 
model vključene vse kategorije konj, od kobile oziroma plemenske žrebice do ujahanega 
štiriletnika oziroma doma vzrejenega delovnega konja (5 let). 

V analizo smo zajeli tudi serijo omejitev s pomočjo katerih smo definirali obseg 
dostopnih proizvodno-storitvenih sredstev. V osnovi gre tako za infrastrukturne omejitve 
(število boksov po kategorijah konj), omejitev glede razpoložljive in ustrezno 
kvalificirane delovne sile na ravni leta in možnost najema, omejitve povezane z 
zagotavljanjem ustrezne delovne obremenitev šolskih konj, omejitve bilance živali po 
kategorijah živinorejskih aktivnosti (reja in vzreja) ter minimalen stalež posameznih 
kategorij živali. Pri takšnem gospodarstvu pa so pomembna skupina omejitev tudi tržne 
omejitve, ki definirajo obseg povpraševanja po posameznih storitvah in aktivnostih 

jahalnega centra. 

2.3 Opis analiziranega primera 

Možnost povečanja ekonomske učinkovitosti predstavljamo na hipotetičnem primeru 
kmetijskega gospodarstva, ki ima na razpolago bokse za 35 konjev. Od tega je 5 boksov 
primernih za prosto rejo, ostalo so klasični boksi. Predpostavljamo, da se center nahaja 
v bližini večjega mesta na območju osrednje Slovenije. Slednje na podlagi pregleda 
literature definira prodajne cene storitev, kot tudi predvideno povpraševanje. Ob tem 
smo predpostavili, da je prodajna cena klasične mesečne oskrbe 260 EUR, cena oskrbe v 
prosti reji pa je 180 EUR. Za oba tipa oskrbe je predvideno, da je dovolj povpraševanja 
za polno zasedenost hleva s konji zasebnih lastnikov. 

Cena individualne ure šole jahanja, kot druge predpostavljene aktivnosti v modelu, 
znaša 45 EUR in predpostavljamo, da lahko pričakujejo povpraševanje do 600 takšnih 
storitev letno. Nadalje je cena skupinske ure jahanja, na kateri v povprečju sodelujejo 
trije jahači, 25 EUR na jahača na uro. Pri teh storitvah smo predpostavili povpraševanje 
v višini 2.500 ur letno. Kot tretjo aktivnost smo vključili terensko ježo, pri kateri gre prav 
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tako za skupinsko storitev in znaša cena za posameznega jahača 20 EUR/h, letno pa naj 
bi prodali do 650 ur. Torej če posplošimo, je to v povprečju 10 strank na dan oziroma ob 
predpostavki 5 delovnih dni na teden, koristi usluge jahanja do 14 strank dnevno. 

Na tem mestu velja izpostaviti tudi predvidene povprečne cene konj različnih 
kategorij. Tako smo predpostavili, da je povprečna cena ujahanega delovnega konja 
6.000 EUR. Prav toliko naj bi bila tudi cena doma vzrejenega in ujahanega konja. Cena 
plemenske žrebice oziroma kobile pa naj bi znašala 5.500 EUR. 

Z vidika infrastrukture predpostavljamo, da imajo na gospodarstvu vso potrebno 
infrastrukturo za nudenje polne oskrbe konj, kot tudi za izvajanje šole jahanja. V 
analiziranem primeru nismo predpostavili, da predstavlja infrastruktura, kot je pokrito 

jahališče oziroma zunanje jahališče, omejitev. Čeprav je prav slednje v praksi pogosto 
primer ozkega grla za marsikatero takšno gospodarstvo.  

Pri analizi smo predvideli, da vso voluminozno krmo (seno, pašo, zeleno krmo) 
pridelajo na gospodarstvu. Ker ta krma z izjemo sena navadno ni predmet trgovanja, 
smo stroške njihove pridelave ovrednotili s pomočjo modelnih kalkulacijah Kmetijskega 
inštituta Slovenije (KIS, 2015). Vso ostalo močno krmo in mineralno vitaminske dodatke 
pa smo ovrednotili po tržnih cenah. 

Predpostavili smo, da na gospodarstvu razpolagajo z vso delovno silo za opravljanje 
hlevarskih del, ki obsegajo oskrbo konj, vodenje konjev v izpust in sprehajalno napravo 
ter čiščenje hlevov. Skupni obseg razpoložljivih hlevarskih del znaša 3.600 ur. Pri tem 
smo pavšalno ocenili tudi obseg dela, ki vključuje pripravo krme na lastnih površinah, 

razvoz gnoja ter ostalih potrebnih opravil. V primeru ko se izvaja šola jahanja pa je v 
obsegu 1.800 ur na razpolago tudi inštruktor jahanja. Slednji izvaja aktivnosti klasične 
šole jahanja ter po potrebi ujahuje in prejahuje lastne konje. V primeru dodatnih potreb 
po eni in drugi delovni sili, lahko le-to gospodarstvo najame. Pri tem smo predpostavili, 
da gre za ustrezno usposobljeno delovno silo, pri čemer dodaten strošek najema znaša 
6,5 EUR na uro za hlevarska opravila in 8,45 EUR na uro za ustrezno usposobljenega 
športnega delavca. 

3 Rezultati z diskusijo 

V nadaljevanju prikazujemo ključne rezultate opravljene analize na primeru 

hipotetičnega gospodarstva usmerjenega v konjeništvo (preglednica 1). Prikazujemo 
rezultate za dva osnovna primera. In sicer v prvem primeru (A) matematični model pri 
iskanju optimalne rešitve lahko izbira med aktivnostmi reje in vzreje konj, v drugem 
primeru (B) pa smo predstavili, da je na konkretnem gospodarstvu možno izvajati tudi 
različne aktivnosti šole jahanja za odrasle. Nadalje smo oba primera nadgradili še z 
možnostjo najema dodatne delovne sile. Tako oznaka 01 pomeni, da ni možnosti 
dodatnega najema, nasprotno pa 02 pomeni, da lahko najamemo ustrezno kvalificirano 
delovno silo in sicer v obeh primerih do 2.000 ur letno. 

Kot izhaja iz preglednice 1, bi lahko na kmetijskem gospodarstvu, ki ima v osnovi 
kapaciteto boksov in vso potrebno infrastrukturo za 35 konjev, letno realizirali slabih 
76,5 tisoč EUR prihodkov. In sicer iz naslova tržne dejavnosti, ki vključuje prodajanje 
njihovih storitev. Ob razpoložljivi domači delovni sili ter zadostnem povpraševanju bi 
skupno lahko redili 26 konjev in ob danih spremenljivih stroških dosegali pokritje 
43.404 EUR. Od tega bi bili vsi konji v oskrbi v tuji lasti. Z možnostjo najema dodatne 
delovne sile bi se prihodki iz naslova oskrbe zasebnih konj povečali za 37 %, kar ob 
zvišanju spremenljivih stroškov za dobrih 22.500 EUR letno, zvišalo doseženo pokritje za 
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12 % in bi znašalo 48.777 EUR. Seveda zaradi večje potrebe po delovni sili (za 40 %), bi 
se pokritje na vloženo uro znižalo (cca. 2 EUR) in bi znašalo dobrih 9 EUR na uro. Ob 
tem bi pa bile kapacitete hleva polno izkoriščene. 

Centri, ki nudijo oskrbo konj, imajo navadno tudi vso razpoložljivo infrastrukturo 
(jahališča, garderobe itd.) za izvajanje šole jahanja. Zlasti to velja za tiste, ki ponujajo 
storitve po višjih cenah (v analizi so predpostavljene cene oskrbe 260 EUR/mesečno) in 
takšno infrastrukturo nudijo lastnikom, katerih konji so v oskrbi. Kot kažejo rezultati, je 
ob danih pogojih izvajanje aktivnosti šole jahanja vsekakor ekonomsko upravičeno 
(preglednica 1). Prihodki se v takšnem primeru povečajo med 83 % (B-02) in 111 % (B-
01), odvisno od možnosti najema dodatne delovne sile. Kar ob dodatnih stroških pomeni 

povečanje pokritja za 147 % v primeru, da ni možnosti najema dodatne delovne sile (B-
01), oziroma za 133 %, v kolikor strošek dela znaša 6,5 EUR/h za hlevarska opravila 
oziroma 8,45 EUR/h za ustrezno kvalificiranega športnega delavca (B-02). Ob 
predvidenem povpraševanju po jahalnih storitvah, bi bil tako upravičen stalež 5,0 (B-01) 
oziroma 5,3 delovnih šolskih konj (B-02). Kar bi zadoščalo za kritje mesečne plače 
športnega delavca in seveda kritje vseh ostalih predvidenih stroškov s takšnim šolskim 
konjem. Torej poleg stroškov oskrbe, tudi stroške povezane s kovanjem, zavarovanjem 
in veterinarskimi storitvami. 

Z dodatno analizo smo preverili, kaj storiti v primeru če na kmetijskem gospodarstvu 
za izvajanje šole jahanja ni ustrezno kvalificirane delovne sile, imajo pa možnost to 
najeti. Teh rezultatov posebej sicer ne prikazujemo, se pa izkaže, da bi ob vseh ostalih 

enakih pogojih in možnostjo najema kvalificirane delovne sile s stroškom 8,45 EUR/h, 
trend ostal enak. V primeru, da lahko zagotovimo 1.918 ur, bi se rezultat skupno 
doseženega pokritja poslabšal za 13 %, saj bi se spremenljivi stroški ob enakih prihodkih 
(119.327 EUR) kot v primeru B-02, zvišali za 20 %. 

Kot je razvidno iz preglednice 1, v danih cenovno stroškovnih razmerah domača reja 
in vzreja konj ekonomsko ni upravičena. Z drugimi besedami je vzreja konj v boksih ob 
danih prodajnih cenah predraga in aktivnosti ne vstopajo v optimalno rešitev. V tem 
kontekstu so zanimivi tudi rezultati post-optimalne analize. Ker reja plemenske žrebice 
za razplod ni vključena, znaša zmanjšan strošek 93 EUR v prvem (A-01) oziroma 
128 EUR v drugem primeru (A-02) oziroma za toliko bi se poslabšalo skupno doseženo 
pokritje na ravni kmetijskega gospodarstva. Zvišanje v primeru A-02 kaže na 
oportunitetni vidik možnosti oskrbe konj v tuji lasti. To povišanje je znatno v primeru, ko 
imamo tudi možnost izvajanja šole jahanja in dela s konji. V tem primeru in ob možnosti 
najema ustrezno kvalificirane delovne sile zmanjšan strošek zaradi ne vključitve te 
aktivnosti znaša 2.632 EUR in se zniža za dobrih 100 EUR. Da je znesek visok, je po 
svoje pričakovano, saj pri analizi predpostavljamo, da s plemensko žrebico ni možno 
izvajati šole jahanja. 

Nasprotno kažejo rezultati pri vzreji lastnega delovnega konja za potrebe šole 
jahanja. V prvem primeru (A) je pričakovano, da je ta strošek zelo visok (5.400 EUR). 
Namreč nimamo možnosti izvajanja tovrstnih storitev, torej bi bil konj le vhlevljen, kar 
pa v primeru da ni plemenska kobila, ki bi bila vključena v reprodukcijo seveda ni 
smiselno. Zato je pričakovano, da se vrednost zmanjšanega stroška v primeru (B), ko 
imamo možnost vključitve aktivnosti šole jahanja zmanjša. Pri tem je zanimivo razmerje 
med vrednostmi izračunanimi za kupljenega šolskega konja (preglednica 1). 
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Preglednica 1: Ekonomski in fizični kazalniki pri optimalnem proizvodnem načrtu 

   
Doseženi rezultati pri različnih izhodiščih 

      A-01 A-02 B-01 B-02 

Ekon. kazalniki na ravni KMG (EUR)  

 
Skupni prihodki (R) 76.455 104.400 161.195 191.327 

 
Skupni spremenljivi stroški (VC) 33.051 55.623 53.867 77.751 

  
Skupni strošek krme 23.911 32.950 23.483 32.074 

  
Strošek nastilja 6.786 9.473 6.903 9.473 

  Skupno pokritje (GM) 43.404 48.777 107.328 113.576 

Seznam aktivnosti  

 
Vzreja in reja (št.)a 

    
 

Oskrba konj (št.) 
    

  
Klasična oskrba 21,0 30,0 16,4 24,7 

  
Prosta reja - oskrba  5,0 5,0 5,0 5,0 

 
Delavni konj (št.) 

    
  

Šolski konj (nakup) 0,0 0,0 5,0 5,3 

  
Šolski konj (vzreja) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Aktivnosti šole jahanja (h)  

  
Individualna ura jahanja 0,0 0,0 600,0 600,0 

  
Jahanje v skupini 0,0 0,0 833,3 833,3 

    Terensko jahanje - skupina 0,0 0,0 144,2 216,7 

Delovna sila (h)  

  
Hlevar 3.800,0 3.800,0 3.800,0 3.800,0 

  
Inštruktor 0,0 0,0 1.800,0 1.800,0 

  
Najem delovne sile - hlevar 0,0 1.530,8 0,0 1.459,7 

    Najem delovne sile - inštruktor 0,0 0,0 0,0 118,3 

Delo hlevarja - razčlenjeno (h)  

  
Čiščenje boksov 1.341,0 1.885,8 1.364,8 1.885,8 

  
Nastiljanje boksov 414,5 577,9 421,6 577,9 

  
Čiščenje hleva 286,4 395,4 291,2 395,4 

  
Krmljenje skupaj 572,9 790,8 582,4 790,8 

  
Premiki živali - izpust 624,1 880,8 635,3 880,8 

    Sprehajalna naprava 561,2 800,0 504,8 728,9 

Post-optimalna analiza  

 
Zmanjšan strošek (EUR)  

  
Delovni konj iz lastne vzreje -5.400 -5.400 -1.515 -1.717 

  
Plemenska žrebica -93 -123 -2.632 -2.530 

  
Lastni šolski konj -4.032 -4.079 0 0 

 
Senčne cene (EUR) 

    
  

Najem delovne sile hlevar 3,5 0,0 3,5 0,0 

  
Najem delovne sile inštruktor 0,0 0,0 9,5 0,0 

  
Povp. po individualni uri jahanja 0,0 0,0 13,5 23,2 

  
Povp. po skupinski uri jahanja 0,0 0,0 9,4 12,9 

    Povp. po terenski ježi 0,0 0,0 0,0 5,1 

a Ker nobena od aktivnosti reje in vzreje ne vstopa v optimalno rešitev, smo jih pri prikazu izpustili; 
A – možne aktivnosti reje, vzreje in oskrbe konj, B – vključuje dodatno aktivnosti šole jahanja; 01 – 
ni možnosti najema dodatne delovne sile; 02-možnost najema dodatne delovne sile za potrebe 
oskrbe konj, kot tudi strokovnega športnega delavca 

 

Namreč, v primeru nakupa konja je razlika ob obeh predpostavkah negativna in 
znaša 1.515 EUR v prvem primeru (B-01) in 1.717 EUR v drugem primeru (B-02). Slednji 
vrednosti tako kažeta, za koliko je domača vzreja ob danih pogojih predraga, da bi se 
splačalo vzrejati lastne šolske konje. To velja ob predpostavki, da konje lahko kupimo za 
6.000 EUR in da vzreja do četrtega leta poteka pretežno v boksih z dnevnim vodenjem v 
izpust. 
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Z dodatnimi izračuni, katerih rezultatov pa ne prikazujemo v preglednici 1, smo 
ugotovili, da višina cene mesečne oskrbe konj, pomembno vpliva na aktualnost lastne 
vzreje. Slednje lahko pojasnimo s konceptom oportunitetnih stroškov, pri čemer je(so) 
rezultat(i) pričakovani. Torej v kolikor imamo dovolj povpraševanja po storitvah oskrbe 
konj s strani drugih lastnikov konj, je iz ekonomskega vidika bolje rediti konje, kot pa jih 
vzrejati. To ob predpostavki, da na centru ni povpraševanja po oskrbi konj, potrdi tudi 
model. V tem primeru se v rešitev vključi vzreja in prodaja konj. Slednje lahko zasledimo 
tudi v praksi, saj se večina, ki ima ustrezno infrastrukturo in dovolj povpraševanja po 
njihovih storitvah, navadno ne odloča za vzrejo konj. Seveda pa to ne drži v primeru, ko 
bi za izšolane konje iztržili višji znesek. Z dodatno analizo smo ugotovili, da v kolikor bi 
ob danih pogojih hipotetičnega gospodarstva, povprečna cena štiriletnega konja znašala 
15.000 EUR, bi bila takšna vzreja zelo zanimiva in bi bila tudi favorizirana. Takšen trend 
lahko srečamo tudi v praksi, zlasti v tujini, kjer se ukvarjajo s šolanjem konj na 
najvišjem nivoju. 

4 Zaključki 

Na podlagi opravljene analize in dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je 
konjeniška dejavnost ekonomsko zanimiva alternativa na marsikaterem kmetijskem 
gospodarstvu. Ključen pogoj pa je seveda ustrezno povpraševanje po njihovih storitvah. 
Ob cenah, ki so predpostavljene v dani analizi in jih lahko srečamo na območju osrednje 
Slovenije, bi takšno gospodarstvo dosegalo pokritje med 43 in 113 tisoč EUR. V kolikor 
je na voljo ustrezna infrastruktura za izvajanje šole jahanja, je ta vsekakor smiselna, saj 
pomembno izboljša dosežen rezultat in ekonomsko učinkovitost takšnega gospodarstva. 
Rezultati kažejo, da bi se ob povprečnem povpraševanju rezultat na ravni pokritja 
izboljšal tudi do 147 % in do 100 %, v kolikor bi v celoti najeli ustrezno kvalificirano 
delovno silo. Pri tem bi za kritje stroškov mesečne plače učitelja jahanja zadoščal stalež 
petih šolskih konj. 

Nadalje rezultati tudi kažejo, da je eden izmed ključnih dejavnikov na strani 
oportunitetnih stroškov, cena mesečne oskrbe konja. Ta v primeru možnosti izvajanja 
šole jahanja z lastnim konjem ni omejujoča in je, ob ustreznem povpraševanju po 
storitvah, navadno nižja. Zelo pomembno pa cena mesečne oskrba določa ekonomsko 
upravičenost vzreje konj v takšnih tehnoloških (npr. reja v boksih) in prihodkovno-
stroškovnih pogojih. Ta je ekonomsko upravičena le, če imamo ustrezna znanja. In 
sicer, da vzrejamo kvalitetne konje in konju preko ujahovanja in šolanja dodamo 
ustrezno dodano vrednost. Z drugimi besedami, da ga čim bolje izšolamo in ob 
zadovoljivem poreklu prodamo za primerno ceno. 

Pri takšni analizi se poraja tudi vprašanje doseganja točke preloma in sicer v smislu 
koliko nas največ lahko stane vzreja konja, da je ob danih stroških šolanja to še 
ekonomsko zanimivo. Odgovor bi lahko iskali z možnostjo nakupa triletnika ali štiriletnika 
oziroma z možnostjo analize druge tehnologije reje, na primer reja konj v čredi. Trenutni 
model sicer ne omogoča takšne analize, bi ga pa kazalo razširiti, z njim pa preveriti 
ekonomsko smotrnost takšnega pristopa. 
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ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI RABE 
SONČNE ENERGIJE 

Jernej PRIŠENKa, Karla MADŽARIČa, Jernej TURKa 

IZVLEČEK 

Namen prispevka je analizirati ekonomsko upravičenost rabe sončne energije na 
primeru kmetijskega gospodarstva v Pomurju. Najbolj izkoriščena energija v Pomurju je 
sončna energija, medtem ko sta vetrna energija (zaradi svoje šibkosti) in vodna 
energija (zaradi svoje zaščitenosti) neizkoriščeni. Glavni cilj je finančna analiza 
investicije izgradnje elektrarne na sončno energijo in sončnih kolektorjev. Osrednja 
metoda za izračun opravičenosti investicije je Analiza stroškov in koristi (ang. »Cost 
benefit analysis« - CBA). Rezultati so pokazali, da bi se investicija v sončno elektrarno 
pri 8 % obrestni meri povrnila v desetem letu, saj je takrat neto sedanja vrednost prvič 
pozitivna (NSV = 325,21EUR). Povratek investicije v namestitev sončnih kolektorjev 
smo zaradi narave podatkov izračunali s primerjavo cen s kurilnim oljem. Pri tem smo 
prišli do rezultatov, ki kažejo na to, da se nam investicija povrne po koncu osmih let. 

Ključne besede: obnovljivi viri energije, sončna elektrarna, analiza stroškov in koristi, finančna 
analiza 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC JUSTIFICATION FOR 
SOLAR ENERGY USE 

ABSTRACT 

The aim of this paper is the analysis of the economic justification for solar energy 
use in farm in Pomurje region. Mostly used are thus the solar energy, biomass and 
geothermal energy, whereas the wind power, due to its weakness, and the water 
power, because its protection, are not used in this region. The main method to 
calculate eligibility of the investment in building the solar power plant and solar 
collectors is the »Cost Benefit Analysis« (CBA). The results show that the investment 
for the solar plant at the 8 % interest rate will be repaid in the 10th year since at that 
time the net present value becomes positive for the first time (NPV = 325,21 EUR). 
The repayment of the investment in the installation of the solar panels has been 
calculated due to the nature of the data with the help of the comparison of the prices 
for the fuel oil. The results have shown that the investment is repaid by the end of 
eight year period. 

Key words: renewable energy sources, solar power plant, cost benefit analysis, financial analysis 

1 Uvod 

Obnovljivi viri energije (OVE) predstavljajo energijo prihodnosti, temu pritrjuje kar 
nekaj narejenih raziskav na to temo. Tako Baños in sod. (2011) v svoji študiji 
poudarjajo, da je raba OVE izrednega pomena za gospodarski in socialni razvoj države. 

Pomembno pri tem pa je, da tudi nerazvite države dajejo vse večji poudarek izkoriščanju 
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OVE, k čemur prispeva dejstvo, da se delež toplogrednih plinov vse bolj veča, cene goriv 
pa iz dneva v dan rastejo. Kot največjo slabost pri tem navajajo, da so OVE zelo odvisni 
od podnebja, zato je potrebno skrbno načrtovanje in nadzor rabe, kar je omogočeno z 
optimizacijskimi metodami s pomočjo računalnika. Jennings (2009) dodaja, da so mnoge 
nacionalne vlade oblikovale programe v podporo večji rabi OVE. To pa je posledično 
privedlo do iskanja strokovnjakov, ki so sposobni načrtovanja, namestitve in vzdrževanja 
sistemov za izrabo OVE. Wüstenhagen in Menichetti (2012) sta v svojem prispevku 
obravnavala izsledke mednarodne konference v Švici, kjer so prišli do zaključka, da je 
potrebno dati večjo pozornost izrabi OVE in s tem povezanim strateškim odločitvam; 
potrebna je premišljena naložba ter upoštevanje tako imenovane energetske politike. 
Menegaki (2012) pa se je posvetil proučevanju OVE v Evropi. Ne glede na zelo velik 
potencial OVE so namreč ti še premalo izkoriščeni. Članek proučuje možnost socialnega 
marketinga le-teh, ustvarja pa možen trženjski splet, ki vključuje državo, organizacije, 
podjetja in potrošnike. Rezultati prikazujejo pozitivne strani oblikovanja tržne politike na 
samo trženje. 

Ob vse večjem zavedanju odvisnosti od energije prihajajo OVE vse bolj v ospredje. V 
teh razmerah postajajo namreč tisti energetski sektor, ki izstopa glede sposobnosti, da 
pripomore k zmanjševanju onesnaževanja in emisij toplogrednih plinov. Prispevajo pa 
tudi h gospodarski rasti, ustvarjanju novih delovnih mest ter povečujejo energetsko 
varnost. OVE vključujejo vse tiste vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih 
procesov, kot so: sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah in potokih (hidroenergija), 
fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna 
energija). 

2 Metode dela 
V raziskavi sta bili uporabljeni dve metodi dela, in sicer deskriptivna metoda ter 

metoda analize. Za ocenjevanje smotrnosti investicije, pa tudi tveganja, ki lahko nastane 
kot posledica investiranja, bosta tako uporabljeni statična in dinamična metoda 
ocenjevanja investicije (Madžarič, 2013).  

2.1 Statični parametri ocene investicij 

Erjavec (1995) navaja dve statični metodi ocenjevanja investicij:  

- donosnost investicije, s katero primerjamo letni neto donos investicije z vloženimi 
investicijskimi sredstvi. Izračunamo jo kot: 
donosnost investicije = letni neto donos investicije / vložena investicijska 
sredstva * 100 

- obdobje vračanja investicije, ki nam pove, v kolikšnem času se investicija povrne. 
Izračunamo jo kot: 
obdobje vračanja investicije = vložena investicijska sredstva / letni neto donos 
investicije 

Če ocenjena donosnost dosega merilo (zahtevano donosnost), je naložba 
sprejemljiva. Če zahtevane donosnosti ne dosega, se naložbeni projekt zavrne (Bojnec 
in sod., 2007). Pri obdobju vračanja investicije ugotavljamo tisto časovno obdobje, v 
katerem se vloženi investicijski stroški vrnejo z donosi, ki so rezultat investicije. Metoda 
daje prednost investicijam s krajšim amortizacijskim časom, saj se s tem ustvarjajo 
ugodnejše razmere za likvidnost, zmanjša pa se tveganje, ki je prisotno pri dolgoročnih 
naložbah (Rozman in sod., 2009). Rejc in Lahovnik (1998) dodajata, da je slabost pri 
oceni donosnosti investicije, da metoda ne upošteva donosov v kasnejšem obdobju, 
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celotne investicijske dobe in časovne vrednosti denarja. Slabosti dobe vračanja pa so v 
tem, da metoda ne upošteva trajanja osnovnih sredstev, različne dinamike donosov in 
vlaganj, donosnosti investicije v celotni življenjski dobi ter izloča investicije z daljšo dobo 
vračanja sredstev, ne glede na njihovo donosnost. Statični kazalci uspešnosti investicije 
niso najbolj natančni, ker računamo s povprečnimi vrednostmi. Prav tako zanemarjajo 
različno časovno dinamiko investicijskih vlaganj in življenjsko dobo investicij. Zato so 
uporabnejše dinamične metode ocenjevanja investicij, katerih večina temelji na 
konceptu neto sedanje vrednosti (Erjavec, 1995). 

2.2 Dinamični parametri ocene investicij  

Cost Benefit analiza (CBA) 

Vrednotenje posameznega kmetijskega projekta je mišljeno kot ocenjevanje povsem 
določene investicije v kmetijstvu. V takšnem primeru govorimo o primerjalni analizi 
skupnih stroškov in skupnih prihodkov kmetijskega projekta (ang. »Cost Benefit 
Analysis«, CBA). Ta analiza je osrednje metodološko orodje v procesu vrednotenja 
specifičnega kmetijskega projekta oziroma dane investicije znotraj posamezne kmetijske 
panoge ali kmetijstva kot celote (Turk, 2001).  

K dinamičnim metodam prištevamo finančni del CBA analize, pri tem sta neto 
sedanja vrednost (NSV) in interna stopnja donosnosti (ISD) osnovna indikatorja, kakor 
tudi osnovna parametra ocenjevanja investicij (Rozman in sod., 2009). 

Neto sedanja vrednost (NSV) 

𝑁𝑆𝑉 =  −𝐼 + �
𝑃

(1 + 𝑖)𝑛 

Pri čemer je: 

NSV – neto sedanja vrednost (EUR) 

I – višina investicije (EUR) 

P – letni denarni tok v letu n (EUR) 

n – število let odplačevanja (amortiziranja) investicije 

i – obrestna mera (diskontna stopnja) 

 

Pri tem velja: 

NSV > 0 – investicijo je smotrno izvajati, 

NSV < 0 – investicije ni smotrno izvajati,  

NSV = 0 – odločitev o izvedbi investicije je prepuščena investitorju (Kay, 2004).  

 

NSV lahko razumemo kot neto vrednost, ki ostane investitorju, če se odločimo za 
naložbo. Čim višja je izračunana vrednost, toliko bolje je. Prednosti metode NSV so 
predvsem te, da upošteva časovno vrednost denarja, velikost projekta in časovni 
razpored denarnih tokov. Slabost pa se kaže v tem, da ne upošteva potreb po kapitalu, 
je težko razumljiva in zahteva predhodno odločitev o ustrezni diskontni stopnji (Kavčič, 
1996). 
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Interna stopnja donosnosti (ISD) 

Pripadajoči koncept neto sedanji vrednosti je interna stopnja donosnosti (ISD), ki 
nam prikazuje maksimalne obresti, na podlagi katerih je še finančno smotrno izvesti 
določeno naložbo v kmetijstvu. Definirana je kot:  

𝐼𝑆𝐷 =  −𝐼 +  � 𝑆𝑃 −
𝑆𝑆

(1 + 𝑟)𝑡 = 0 

Pri čemer je: 

ISD – interna stopnja donosnosti (%) 

I – višina investicije (EUR) 

SP – skupni prihodek (EUR) 

SS – skupni stroški (EUR) 

r – povprečna letna obrestna mera (%) 

t – časovna komponenta; število let (Turk, 2001) 

 

ISD lahko razumemo kot maksimalno obrestno mero, ki jo projekt še lahko prenese 
(če za njegovo financiranje najamemo posojilo). Pučko in Rozman (1998) dodajata, da 
večja kot bo ISD, uspešneje bomo smatrali investicijo v primerjavi z drugimi. Če bo ISD 
nižja od obrestne mere, pa je pametneje vložiti denar v banko, kot pa ga investirati. 

Prednosti metode ISD se kažejo v tem, da se meri donos investiranega kapitala, 
predhodna odločitev o ustrezni diskontni stopnji ni potrebna in je lažje razumljiva kot 
metoda NSV. Slabosti pa se kažejo predvsem v tem, da ne upošteva velikosti projekta, 
kakor tudi časovnega razporeda denarnih tokov. Negativni denarni tokovi ob koncu 
življenjske dobe projekta lahko povzročijo probleme v zvezi z različnimi donosi ali dajo 
dvomljiv rezultat (Kavčič, 1996).  

3 Rezultati z razpravo  

3.1 Upravičenost investicije v sončno elektrarno 

Pod drobnogled smo vzeli izračun investicije ter njen povratek za mikro sončno 

elektrarno moči 10,08 kW, nameščeno na stanovanjski objekt v zasebni lasti. Solarni 
moduli so nameščeni paralelno na strešno kritino, na približno 80 m2. Ker imajo 
obravnavani fotonapetostni moduli 25 let garancije na moč, je smotrno to obdobje šteti 
tudi kot njihovo življenjsko dobo oziroma dobo trajanja investicije, čeprav lahko 
življenjska doba traja tudi preko 30 let. Predračun za investicijo smo dobili od podjetja 
Enertec, d.o.o. 

Pred samim investiranjem v postavitev sončne elektrarne bi moral investitor temeljito 
proučiti prednosti in slabosti izgradnje ter se iz trdnih razlogov odločiti za njeno gradnjo. 
V večini primerov se je potrebno pozanimati za ugoden kredit (na primer preko Eko 
skladov, ki vsako leto izdajajo tudi javne pozive za dodelitev nepovratnih sredstev; v letu 
2013 je bilo tako sofinanciranje možno v višini 70 % upravičenih stroškov oziroma 

maksimalno 200.000 EUR; najnižji znesek nepovratnih sredstev na upravičenca je znašal 
3.500 EUR). 
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Postavitev sončne elektrarne 

Na portalu Sončne elektrarne navajajo, da je solarni modul (sestavljen iz solarnih 
celic) najprimerneje postaviti tako, da je usmerjen proti jugu in nagnjen za 32 stopinj. 
Če sama postavitev odstopa za do 20o, to povzroči okoli 5 % izgub. Priporočljiva je tudi 
namestitev tako imenovanega solarnega sledilca, čigar naloga je, da sledi sončni 
svetlobi, kar pomeni da se tudi v oblačnem vremenu obrne v tisto smer, kjer je nebo 
najsvetlejše. S tem se izkoristi tudi do 25 % več sončne svetlobe, kot bi se sicer.  

Ocena višine investicije 

V računskem delu raziskave smo vzeli pod drobnogled izračun investicije ter njen 
povratek za mikro sončno elektrarno moči 10,08 kW, nameščeno na stanovanjski objekt 
v zasebni lasti. Solarni moduli so nameščeni paralelno na strešno kritino, na približno 80 
m2. Ker imajo obravnavani fotonapetostni moduli 25 let garancije na moč, je smotrno to 
obdobje šteti tudi kot njihovo življenjsko dobo oziroma dobo trajanja investicije, čeprav 
lahko življenjska doba traja tudi preko 30 let. Predračun za investicijo smo dobili od 
podjetja Enertec, d.o.o., ki ima za sabo že več kot 70 zgrajenih sončnih elektrarn. 
Obravnavana investicija je bila izvedena v letu 2012.  

Investicija zajema naslednje dele: 

- generatorski sklop (fotonapetostni modul – 60 celic, teža enega znaša 18 kg, 25 
let garancije na moč; montažni pribor – alu konstrukcija; ozemljitev montažne 
konstrukcije), 

- stikalno–razsmerniški sklop (omrežni razsmernik – teža 65 kg, največji izkoristek 
98,1 %; AC-DC spojišče in instalacije – prenapetostna in pretokovna zaščita, 
stikalna omarica, glavno stikalo za izklop elektrarne, solarni kabli in konektorji, 
priključni kabli, vodniki, oprema za pritrditev, drobni montažni material), 

- priključno–merilno mesto (števec električne energije, komunikacijski vmesnik, 
varovalčni ločilnik, prenapetostna zaščita), 

- spremljanje in nadzor elektrarne (komunikacijske inštalacije) ter 

- storitve (montaža, projektna dokumentacija, transport, preizkus in zagon 
elektrarne, poskusno obratovanje). 

Celotna začetna investicija je tako znašala 30.259,20 EUR.  

Stroški, ki nastajajo tekom obratovanja sončne elektrarne, so vsakoletni stroški 
zavarovanja; tako znaša zavarovanje 287,46 EUR/leto, stroški vzdrževanja pa 
predstavljajo 0,3 % vrednosti investicije, kar je 90,78 EUR/leto. Po petnajstih letih je 
potreben servis ter menjava razsmernika, kar stane 3.417,30 EUR. Vrednost investicije 
ter skupnih vsakoletnih stroškov za obdobje 25 let je tako 43.132,50 EUR. V letu 2012 je 
bilo možno pridobiti nepovratna sredstva v vrednosti 70 % celotne investicije (v letu 
2016 le-še 30%). Če upoštevamo, da je investitor izpolnjeval vse zahtevane pogoje in je 
dobil subvencijo, znaša njegov vložek za 25 let le 12.939,75 EUR, kar je financiral brez 
najema posojila. 

Pri nadaljnjih izračunih je potrebno navesti nekaj dodatnih omejitev in predpostavk 

katere je potrebno vzeti v obzir. Pri izračunu letnega denarnega toka je potrebno 
upoštevati zajamčeno odkupno ceno električne energije katera se lahko čez leta 
spreminja. Pri izračunih vrednosti diskontiranega denarnega in investicijskega toka je 
potrebno upoštevati morebitne spremembe pri višinah obrestnih mer. Pri stroških 
investicije pa je potrebno vzeti v obzir višino nepovratnih sredstev za konkreten primer 
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ki jih je v trenutnih situacijah moč prejeti.  

Izračun letnega denarnega toka (LDT) 

Oceno investicijskega projekta je potrebno reševati postopoma. V prvi fazi je 
potrebno izračunati letni denarni tok (LDT), katerega izračun smo izvedli za prvih 15 let 
obratovanja sončne elektrarne, v katerem investitor prejema zajamčeno odkupno ceno 
in po predvideni letni proizvodnji, ki jo navaja izvajalec investicije. Letni denarni tok 
predstavlja razliko med skupnimi prihodki in stroški podjetja. 

Preglednica 1: Izračun letnega denarnega toka 

Vrsta podatka Količina Enota 

zajamčena odkupna cena 0,23 EUR/kWh 
predvideni letni stroški 378,24 EUR 
letna proizvodnja 10.040,00 kWh 

Rezultat     

LDT (Letni denarni tok) 1.976,87 EUR 

 

Izračun povratka investicije po statični metodi 

Povprečni čas odplačevanja investicije je izračunan na podlagi višine celotne 
investicije, ki znaša 12.939,75 EUR (vložek investitorja v 25 letih, kolikor znaša 
življenjska doba sončne elektrarne) in letnim denarnim tokom, ki znaša 1.976,87 EUR. 
Povprečni čas odplačevanja investicije znaša 6,55 let. Slednje prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2: Povprečni čas odplačevanja investicije 

Vrsta podatka Količina Enota 

vložek investitorja 12.939,75 EUR 
LDT 1.976,87 EUR 

Rezultat 
  povprečni čas odplačevanja 6,55 let 

 

K statični metodi prištevamo tudi izračun donosnosti investicije. Tega izračunamo na 
podlagi letnega denarnega toka, ki ga delimo z vloženimi investicijskimi sredstvi ter 

pomnožimo s 100. Donosnost investicije v našem primeru znaša 15,28 %. 

Izračun neto sedanje vrednosti (NSV) 

V naslednjem koraku pri ocenjevanju investicije je bila uporabljena dinamična 
metoda NSV. Izračunani sta bili vrednosti diskontiranega denarnega in investicijskega 
toka za obdobje 15 let (za čas, v katerem lastnik sončne elektrarne dobi zajamčeno 
odkupno ceno za proizvedeno električno energijo) pri 8,00 % obrestni meri. Kot 
dinamični kazalnik povratka investicije uporabimo obdobje, ki mora preteči, da postane 
NSV ob izbrani obrestni meri pozitivna vrednost. Na podlagi izračunov je bilo ugotovljeno 
obdobje povratka investicije. Iz preglednice 3 je razvidno, da se bo omenjena investicija 
povrnila v desetem letu, saj izračuni kažejo, da bo takrat NSV prvič pozitivna  (NSV = 
325,21 EUR). Pozitivna NSV kaže na to, da bodo takrat prihodki, ki nastanejo kot 
posledica investicije, višji kot stroški. 
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Preglednica 3: Izračunane vrednosti diskontiranega denarnega in investicijskega toka 
za obdobje 15 let (pri r = 8,00 %) 

Podatki za izračun Kratica Količina Enota 

obdobje n 15 let 
obrestna mera r 8,00 % 
vložek investitorja I 12.939,75 EUR 
letni denarni tok LDT 1976,87 EUR 

Izračun       

Leto 8% NSV - inv.tok 
 1 1.830,43 -11.109,32 
 2 1.694,85 -9.414,47 
 3 1.569,30 -7.845,17 
 4 1.453,06 -6.392,11 
 5 1.345,42 -5.046,68 
 6 1.245,76 -3.800,92 
 7 1.153,48 -2.647,44 
 8 1.068,04 -1.579,39 
 9 988,93 -590,47 
 10 915,67 325,21 
 11 847,85 1.173,05 
 12 785,04 1.958,09 
 13 726,89 2.684,98 
 14 673,05 3.358,03 
 15 623,19 3.981,22 
 SKUPAJ 16.920,97 

  NSV 3.981,22     

 

Izračun interne stopnje donosnosti (ISD) 

Po izračunu vrednosti diskontiranega denarnega in investicijskega toka za obdobje 
15 let pri 8,00 % obrestni meri smo naredili še izračun interne stopnje donosnosti v 
intervalu od 8,00 % do 13 %, ki so prikazane v preglednici 4. 

Preglednica 4 prikazuje tudi spreminjanje neto sedanje vrednosti pri različnih 
obrestnih merah. Kot lahko razberemo se vrednosti NSV z višanjem obrestne mere 
konstantno znižujejo. ISD nam tako prikazuje najvišjo dostopno obrestno mero, pri 
kateri je NSV še pozitivna vrednost; v našem primeru znaša ISD 12,50%. 
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Preglednica 4: Izračun interne stopnje donosnosti v intervalu od 8,00 % do 13,00 % 

Vrsta podatka Količina Enota         

Vložek investitorja 12.939,75 EUR 
    LDT (Letni denarni tok) 1976,87 EUR 
    Izračun             

Leto/obrestna mera 8,50% 9,00% 9,50% 10,00% 12,50% 13,00% 

1 1.822,00 1.813,641801 1.805,36 1.797,15 1.757,22 1.749,44 

2 1.679,26 1.663,891561 1.648,73 1.633,78 1.561,97 1.548,18 

3 1.547,71 1.526,506019 1.505,69 1.485,25 1.388,42 1.370,07 

4 1.426,46 1.400,464238 1.375,06 1.350,23 1.234,15 1.212,45 

5 1.314,71 1.284,829576 1.255,76 1.227,48 1.097,02 1.072,97 

6 1.211,71 1.178,74273 1.146,81 1.115,89 975,13 949,53 

7 1.116,79 1.081,415349 1.047,32 1.014,45 866,78 840,29 

8 1.029,30 992,1241731 956,46 922,22 770,47 743,62 

9 948,66 910,2056634 873,48 838,39 684,87 658,07 

10 874,34 835,0510673 797,69 762,17 608,77 582,36 

11 805,84 766,1018966 728,49 692,88 541,13 515,37 

12 742,71 702,8457767 665,29 629,89 481,00 456,08 

13 684,53 644,8126392 607,57 572,63 427,56 403,61 

14 630,90 591,5712286 554,86 520,57 380,05 357,17 

15 581,48 542,7258978 506,72 473,25 337,82 316,08 

SKUPAJ 16.416,39 15.934,92962 15.475,28 15.036,23 13.112,37 12.775,28 

NSV 3.476,64 2.995,18 2.535,53 2.096,48 172,62 -164,47 

 

Prihodek tekom delovanja sončne elektrarne 

Ljudje, ki se odločijo za gradnjo sončne elektrarne, si že pred samim začetkom 
investicije izračunajo, kolikšen bo prihodek tekom celotne dobe proizvodnje električne 
energije. V preglednici 1 je prikazana proizvodnja električne energije v sončni elektrarni 
za obdobje 25 let. Predvidena začetna letna proizvodnja znaša 10.040 kWh, iz leta v leto 
pa upada za 0,7 %. Prikazano je tudi gibanje odkupnih cen. S strani države je bila 
oblikovana podporna shema, s pomočjo katere proizvajalci prodajajo električno energijo 
s približno trikrat večjo vrednostjo od trenutne prodajne cene. Kupec je Borzen, 
organizator trga z električno energijo, d.o.o., ki je v 100 % javni lasti. Odkupna vrednost 
za prvo polletje leta 2012 je znašala 0,29 EUR/kWh. Če investitor pridobi kakršna koli 
nepovratna sredstva, pa se mu odbije sorazmerni delež od zagotovljene odkupne cene. 
V našem primeru znaša tako zagotovljena odkupna cena za prvih 15 let 0,23 EUR/kWh. 
Po izteku petnajstih let pa do konca obratovanja elektrarne bo odkupna cena 
proizvedene električne energije tržna, ta pa je v letu 2012 znašala 0,046 EUR/kWh in bo 
po predpostavkah naraščala za 2 % vsako leto. 

Na podlagi povprečja za 25 let lahko izračunamo, kolikšen bo skupni prihodek 
oziroma dobiček tekom celotne življenjske dobe sončne elektrarne. Zaradi neprestanega 
višanja stroškov ter gibanja cen električne energije je ta znesek zgolj približna vrednost. 
Začetna investicija znaša 30.259,20 EUR. Če investitor pridobi 70 % nepovratnih 
sredstev (21.181,44 EUR), znaša njegov vložek 9.077,76 EUR. Povprečna proizvodnja 
električne energije za obdobje 25 let znaša 9.240,21 kWh. Če to povprečno vrednost 
pomnožimo s povprečno odkupno ceno električne energije, ki znaša 0,16 EUR/kWh, 
dobimo vrednost 1.461,32 EUR/leto. Povprečni letni strošek znaša 378,24 EUR; če ga 

odštejemo od letnega prihodka, dobimo znesek 1.083, 08 EUR, kar predstavlja 
povprečni letni ostanek. V 25 letih ta ostanek znaša 27.076,89 EUR. Če od tega ostanka 
odštejemo višino vložka investitorja ter strošek menjave razsmernikov, dobimo višino 
finančnega prejemka v obdobju 25 let. Ta znaša 14.581,83 EUR. 
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Preglednica 5: Prikaz letne proizvodnje električne energije v sončni elektrarni in 
odkupne cene za obdobje 25 let 

Leto kWh/leto Odkupna cena EUR/kWh 

1 10.040,00 0,230 
2 9.969,72 0,230 
3 9.899,93 0,230 
4 9.830,63 0,230 
5 9.761,82 0,230 
6 9.693,49 0,230 
7 9.625,63 0,230 
8 9.558,25 0,230 
9 9.491,34 0,230 
10 9.424,90 0,230 
11 9.358,93 0,230 
12 9.293,42 0,230 
13 9.228,36 0,230 
14 9.163,76 0,230 
15 9.099,62 0,230 
16 9.035,92 0,046 
17 8.972,67 0,047 
18 8.909,86 0,048 
19 8.847,49 0,049 
20 8.785,56 0,050 
21 8.724,06 0,051 
22 8.662,99 0,052 
23 8.602,35 0,053 
24 8.542,13 0,054 
25 8.482,34 0,055 

SKUPAJ: 231.005,20   
POVPREČNO: 9.240,21 0,158 

 

3.2 Upravičenost investicije v namestitev sončnih kolektorjev 

Preko Eko sklada, ki je največja finančna ustanova, namenjena spodbujanju 
okoljskih naložb v Republiki Sloveniji, je za namestitev sončnih kolektorjev možno 

pridobiti ugodnejše posojilo. Prav tako pa v letu 2013 preko razpisov nudijo nepovratna 
sredstva, ki znašajo 25 % priznanih stroškov naložbe in se lahko dodelijo za največ 20 
m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanje, vendar ne več kot 150 EUR 
na vsak kvadratni meter pri sistemih s ploščatimi sprejemniki in 200 EUR na vsak 
kvadratni meter pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki.  

Postavitev sončnih kolektorjev 

Kolektorji so najučinkovitejši, če so nameščeni z naklonom 25 – 45° in obrnjeni v 
smeri med jugom in jugozahodom. Pri normalni porabi tople vode v bivalnih stavbah 
potrebujemo sprejemnike sončne energije s površino 1,5 – 2 m2/osebo. V enodružinski 
stavbi (štiričlanska družina) znaša povprečna površina le-teh 6 m2, prostornina hranilnika 

pa 300 litrov (Medved in Novak, 2000). 

Ocena višine investicije 

Izračun druge investicije se nanaša na sončne kolektorje. Investicija se konkretno 
nanaša na solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode za štiričlansko družino. Vse 
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potrebne komponente so izdelane pri nemškem proizvajalcu Sonnenkraft. Kolektorji 
SK500N so nameščeni na streho, mera enega je 2,57 m2, masa praznega pa 47 kg. 
Ohišje je aluminijasto. Solarni grelnik vode je velikosti 300 litrov. 

Preglednica 6: Investicija v namestitev sončnih kolektorjev 

Vrsta blaga ali storitve Količina 
Vrednost z 9,5 % 

DDV (EUR) 

Solarni komplet Sonnenkraft Compact300; kolektor 
SK500N 5,1 m2 

1 komplet 2.485,52 

Pritrditveni set za opečno kritino 1 komplet 224,60 
Črpalka Grundfos 25 – 40 1" 1 kos 74,87 
CU cev pal. 18, izolacija 18/13 30 metrov 194,65 
Bakreni fitingi, lotni in pritrdilni material 1 komplet 59,89 
Montaža solarnega sistema – menjava bojlerja 1 komplet 399,28 
Ekspanzijska posoda 12 l za bojler, konzola 1 kos 23,96 
Povratno varnostni ventil 3/4 6 B 1 kos 10,48 
PP-R cevi in fitingi za priklop vode 1 komplet 59,89 
SKUPAJ:  3.533,14 

 

Skupna vrednost investicije tako znaša 3.533,14 EUR. Investitor lahko pridobi 
nepovratna sredstva preko Eko sklada. Znesek teh je 150 EUR/m2, kar v konkretnem 
primeru pomeni 750 EUR nepovratnih sredstev. Tako znaša investitorjev vložek v samo 
investicijo 2.783,14 EUR. Življenjska doba solarnega sistema za pripravo tople sanitarne 
vode znaša približno 25 let.  

Vložek investitorja v petindvajsetih letih 

Preglednica 7 nam prikazuje, kolikšen je vložek investitorja tekom celotne življenjske 
dobe sončnih kolektorjev.  

Preglednica 7: Celotni stroški investicije namestitve sončnih kolektorjev (n = 25 let) 

Skupna vrednost investicije 3.533,14 EUR Upoštevano v izračunu     
Nepovratna sredstva za konkreten primer 750,00 EUR Koeficient zavarovanja 0,75  

Vložek investitorja z upoštevanimi nep. sredstvi 2.783,14 EUR n 25 let 
      
Celoten vložek investitorja v 25 letih 3.729,18 EUR 1 l antifriza 7 EUR 

   10 l antifriza 70 EUR 
Zavarovanje za 1 leto 18,64 EUR Stroški menjave 50 EUR 

Zavarovanje za 25 let 466,04 EUR    
      
Stroški vzdrževanja za 25 let 480,00 EUR    

      
SS vzdrževanja in zavarovanja - 25 let 946,04 EUR       

 

Zavarovalni koeficient za zavarovanje samih sprejemnikov sončne energije ter 
grelnika vode znaša 0,75 % njune vrednosti, kar je v konkretnem primeru 18,64 EUR na 
leto in 466,04 za 25 let. Vzdrževanje ter menjava antifriza poteka po 10 letih od 
montaže, nato pa vsakih 5 let. Ti stroški znašajo 480,00 EUR. Če te stroške prištejemo k 

začetnemu vložku investitorja, dobimo znesek, ki ga vloži investitor v 25 letih, in znaša 
3.729,18 EUR. 

 
  



© DAES 2016 

Analiza ekonomske upravičenosti rabe sončne energije 

 285 
 

 
 

Povratek investicije 

Kot smo prej računali za sončno elektrarno, bomo sedaj izračunali še povratek 
investicije v namestitev sončnih kolektorjev, vendar bomo pri tem ubrali nekoliko 
drugačno pot. Nesmotrno je računanje s CBA analizo, saj se topla sanitarna voda 
uporablja za lastne potrebe in ne gre v prodajo, zato nimamo odkupne cene produkta, 
nesmiselno in nerealno pa je kot odkupno ceno uporabiti ceno katerega koli drugega 
energenta. Posledično pa brez te cene ne moremo izračunati bistvenih elementov CBA 
analize. 

Pri izračunih bomo uporabili podatke za rabo kurilnega olja, ki spada med 
neobnovljive vire energije in je zelo priljubljeno kot vir ogrevanja. Gospodinjstvo s štiri 

ali petimi družinskimi člani na leto porabi med 400 in 700 litrov kurilnega olja za 
ogrevanje sanitarne vode, kar je povprečno 550 litrov. 

S klasičnimi kolektorji prihranimo do 75 % energije, ki je potrebna za ogrevanje 
sanitarne vode, kar pomeni 412,50 litrov kurilnega olja na leto. Pri trenutnih cenah 
kurilnega olja (6.–19. avgust 2013; 1,011 EUR/l) znaša letni prihranek 417,04 EUR. Če 
delimo vložek investitorja za dobo 25 let (3.729,18 EUR) z zneskom, ki ga letno 
prihranimo za nakup kurilnega olja (417,04 EUR) dobimo povratek investicije, in sicer 
8,94 let, kar pomeni, da se nam investicija povrne po koncu osmih let. Zneski so 
prikazani v preglednici 8. 

Preglednica 8: Povratek investicije v sončne kolektorje 

Podatek Količina Enota 

Povprečna količina kurilnega olja 550 l/leto 
S kolektorji prihranimo do 75 % potrebne energije 
...kar pomeni  412,50 l kurilnega olja na leto 

   Trenutna cena kurilnega oljaa 1,011 EUR/liter 

   Letni prihranek ob uporabi kolektorjev 417,04 EUR 

   Celoten vložek investitorja v 25 letih 3.729,18 EUR 
Povratek investicije 8,94 let 

   Prihranek v 17 letih 7.089,64 EUR 
a Cena 6.–19. avgust 2013 

Kot smo že prej omenili, prihranimo s kolektorji do 75 % energije, ki je potrebna za 
ogrevanje sanitarne vode. Po osmih letih se nam povrne investicija, njihova življenjska 
doba pa je petindvajset let. Ob trenutnih cenah kurilnega olja tako prihranimo v 
sedemnajstih letih 7.089,64 EUR. 

4 Sklep 
Rezultati raziskave so pokazali, da so OVE do določene mere dobro izkoriščeni. Samo 

finančno analizo investicije v izgradnjo mikro sončne elektrarne smo ovrednotili s 
pomočjo CBA analize. Ob upoštevanju nepovratnih sredstev je vložek investitorja za 
obdobje 25 let 12.939,75 EUR. Letni denarni tok znaša 1.976,87 EUR. Po statični 

metodi, ki teoretično ni najbolj natančna, znaša povprečni čas odplačevanja investicije 
6,55 let, donosnost investicije pa 15,28 %. Po dinamičnem parametru ocene investicije 
pa se nam investicija pri 8 % obrestni meri povrne v desetem letu, saj je takrat neto 
sedanja vrednost prvič pozitivna (NSV = 325,21 EUR). Interna stopnja donosnosti, ki 
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nam prikazuje najvišjo dostopno obrestno mero, pri kateri je NSV še pozitivna vrednost, 
pa znaša 12,50 %. 
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PELETI V TRAJNOSTNEM RAZVOJU LESNE 
PANOGE 

Andreja KAČa, Štefan BOJNECa 

IZVLEČEK 

Razpoložljivost neobnovljivih virov je količinsko omejena, zato je smotrno razvijati 
in uporabljati obnovljive vire. Za Slovenijo ima velik pomen lesna biomasa. V prispevku 
smo se omejili predvsem na pelete. Raziskali smo trg peletov, nato pa preučili njihovo 
možnost izdelave pri obstoječih žagarskih podjetjih. Ugotovili smo, da pripravljenost 
obstaja, vendar je največja težava slabo finančno stanje žagarskih podjetij. Pri 
primerjavi dobičkonosnosti žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete in tistimi, ki jih ne, 
smo ugotovili, da statistično pomembnih razlik ni. Ugotavljali smo povezanost kakovosti 
(vsebnost vlage, gostota nasutja, odstotek pepela in mehanska obstojnost) in cene 
pelet ter ugotovili, da kakovost statistično značilno ne vpliva na ceno. To kaže, da bi 
lahko obstajale asimetrične informacije na trgu. 

Ključne besede: peleti, kakovost pelet, proizvodnja pelet, žagarska podjetja, dobičkonosnost, 
biomasa 

PELLETS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
WOOD INDUSTRY 

ABSTRACT 

The availability of non-renewable sources is very limited in quantity. Therefore, it is 
sensible to develop and use renewable sources. Wood biomass is of great importance 
for Slovenia. In the article, we mainly focused on pellets. The pellet market is 
investigated and the possibility of pellet production is examined in the existing sawmill 
companies. We found that there is willingness for production of pellets, but the main 
issue is poor financial situation in the sawmill companies. By comparison of profitability 
of sawmill companies which produce pellets, and those which do not produce them, we 
have not found statistically important differences. A relationship between the quality 

(moisture content, backfilling density, ash percentage, and mechanical resistance) of 
pellets and their prices has not been established as statistically significant. This suggests 
on possible existence of asymmetric information in the Slovenian market of pellets. 

Key words: pellets, pellet quality, pellet production, sawmill companies, profitability, biomass 

1 Uvod 

Slovenska lesnopredelovalna industrija se je v času tranzicije in novejše gospodarske 
recesije znašla v težavah pri prestrukturiranju. Kljub temu se pričakuje, da slovenska 
lesna industrija lahko pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju na ekonomskem, 
socialnem in okoljskem področju (Humar, 2012). Lesno proizvodna, predelovalna in 

gozdna podjetja se prepočasi prilagajajo na hitro spreminjajoče se razmere v globalnem 
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in evropskem gospodarstvu. Tuja podjetja so finančno bolje podprta, zato iz Slovenije 
izvažamo surovine in uvažamo lesne izdelke z višjo dodano vrednostjo (Bojnec in Fertő, 
2011). V veliki meri je to pogojeno s premalo vlaganj v razvoj, delno pa tudi s 
premajhnim zavedanjem o nujnosti prilagajanja globalnim razmeram. 

Po podatkih Eurostat (2013) so leta 2012 gozdovi in druge gozdne površine 
prekrivale približno 40 % celotne površine Evropske unije (EU). Najbolj gozdnata država 
je Švedska z 76 % gozdov, Slovenija pa je s 60 % na tretjem mestu (Zavod za gozdove 
Slovenije, 2012). Glede na to bi veljalo več investirati v lesno predelovalno industrijo in v 
lesne proizvode z višjo dodano vrednostjo. 

Za razliko od polen in sekancev je trgovanje z lesnimi peleti bolj usmerjeno na 

globalno tržišče. Težava naših proizvajalcev peletov je premajhna proizvodnja, saj ne 
proizvedemo dovolj za lastno porabo (Piškur in sod., 2015). Prav tako bi veljalo izboljšati 
kakovost proizvedenih peletov, saj v kakovostni razred A1 ni bilo mogoče razvrstiti 
nobenega vzorca slovenskega porekla (Prislan, 2015). Delovati bi morali bolj celovito in 
se usmeriti v proizvode z višjo dodano vrednostjo ter izkoristiti vse lesne ostanke. 

Na področju trga peletov je bilo v slovenskem prostoru opravljenih nekaj analiz o 
kakovosti pelet in primerjalnih testov le teh (Zveza potrošnikov Slovenije, 2015). Te 
raziskave so namenjene predvsem končnemu potrošniku in so usmerjene v ceno in 
kakovost peletov. Naš prispevek se osredotoča na izkoriščanje lesa in lesnih ostankov za 
pelete. 

Ekosklad sicer financira oziroma subvencionira nabavo kurilnih naprav, ampak v teh 

pečeh se skuri veliko pelet, katerih les je posekan v Sloveniji, predelan v Avstriji in 
ponovno uvožen v Slovenijo. Imamo veliko gozdov, ki pa so lastniško zelo razdrobljeni, 
zato gozdarsko-lesna industrija, da bi zacvetela, potrebuje povezano delovanje. Za 
ponovno oživitev lesnopredelovalne industrije se morajo povezati lastniki gozdov, žage, 
predelovalci lesnih izdelkov in izdelovalci sekancev in pelet. Pozornost usmerjamo na 
možne potenciale za izdelovanje pelet. V Sloveniji imamo okrog 782 žag (Ajpes, 2015). 
Poudarek prispevka je usmerjen v analizo trga pelet, njegovega hitrega razvoja in 
iskanje možnosti za izdelavo peletnih linij pri žagah v Sloveniji. Primerjamo tudi 
dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki imajo peletne linije in tistih, ki jih nimajo. 
Spremenljivke, ki so uporabljene pri testiranju hipotez so: velikost žage, delež lesnih 
ostankov, površina gozdov v statistični regiji, število žag v statistični regiji, število 
peletnih linij v posameznem velikostnem razredu žage, cena peletov in kakovost peletov 
(vsebnost vlage, odstotek pepela, mehanska obstojnost in gostota nasutja). Na ta način 
so prikazane možnosti za razvoj peletirnih linij pri obstoječih žagah v trajnostnem 
razvoju lesne panoge. 

Poglavitni namen prispevka je analiza trga peletov, njegovega hitrega razvoja in 
iskanju možnosti za izdelavo peletnih linij. Vlaganje v proizvodnjo peletov nam namreč 
lahko prinese pozitivne rezultate na ravni gospodarstva. Prikazane so možnosti za razvoj 
in izdelavo peletnih linij pri žagarskih podjetjih v Sloveniji in primerjava dobičkonosnosti 
žagarskih podjetij, ki imajo peletne linije in tistih, ki jih nimajo. 

Specifični cilji prispevka so: 

1. Ugotoviti, kakšen je ostanek žagarskih izdelkov in s tem kakšen potencial 
obstaja za izdelavo peletov pri obstoječih ekonomskih subjektih 

2. Ugotoviti, ali so žagarska podjetja, ki izdelujejo pelete dobičkonosnejša od 
tistih, ki peletov ne proizvajajo.  

3. Ugotoviti ali je cena pelet pozitivno povezana z njihovo kakovostjo. 
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2 Trg peletov v Sloveniji in v Evropi 
Peleti so sodobna oblika biomase v obliki tablet premera od 6 do 15 mm in debeline 

od 5 do 30 mm, ki jih izdelujejo iz ostankov lesa pod visokimi tlaki. Njihova značilnost je 
manjša prostornina, kot jo ima prvotna biomasa. Posledično imajo peleti večjo 
energijsko vrednost na enoto prostornine. To jim znižuje stroške transporta in 
skladiščenja. Definirana enotna oblika omogoča avtomatičen dovod goriva v zgorevalni 
prostor kurilne naprave in kakovostno zgorevanje (Butala in Turk, 1998). 

Ogrevanje z lesnimi peleti ima veliko prednosti. Ena od njih je, da so obnovljivi viri 
energije, kar pomeni, da so prijazni do okolja, ter da se surovina za pelete relativno 
hitro obnavlja. Poleg tega je ogrevanje na pelete časovno manj obremenjujoče za 
uporabnika, saj s kurjenjem, v primerjavi z drvmi, nimamo veliko dela. Za pravilno 
delovanje peči skrbi avtomatika (Terče, 2016). 

V Sloveniji nadzira kakovost peletov Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno 
tehniko in ekonomiko. Po podatkih (Gozdarski inštitut Slovenije, 2015) in na podlagi 
opravljenih anket, ki so bile izvedene leta 2014 pri proizvajalcih peletov, je skupna 
proizvodnja peletov v Sloveniji v tem obdobju presegala 100.000 ton. Evidentiranih je 
bilo 17 poslovnih subjektov, ki proizvajajo pelete. Prevladujejo manjši proizvajalci, le 
eden dosega letno proizvodnjo nad 10.000 ton in eden nad 50.000 ton (Gozdarski 
inštitut Slovenije, 2015). 

Preglednica 1: Proizvodnja, uvoz, izvoz in računska poraba peletov v Sloveniji 

 
Merska 
enota 

2013 2014 
2015 

( ocena) 
2016 

( napoved) 

Proizvodnja 1.000 t 90 100 110 115 
Uvoz 1.000 t 119 159 145 140 
Izvoz 1.000 t 70 111 105 100 
Računska porabaa 1.000 t 139 148 150 155 

a Računska poraba = proizvodnja + uvoz - izvoz 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je seštevek lastne porabe in izvoza večji od 
proizvodnje. To je posledica tega, da podjetja uvozijo pelete v Slovenijo, jih prepakirajo 

in ponovno izvozijo. 

Potrošnja v Evropi je ocenjena na približno 9,8 milijona ton v letu 2009, od tega je 
9,2 milijona ton v državah članicah EU-271. Švedska je daleč največji uporabnik peletov 
(2,0 milijona ton), sledijo Italija (1,1 milijona ton), Nizozemska (0,95 milijona ton), 
Nemčija (0,94 milijona ton) in Danska (0,89 milijona ton) (Sikkema in sod., 2010). 

Cene peletov oblikuje trg na podlagi ponudbe in povpraševanja ter vsako zmanjšanje 
cene blaga pripelje na trg nove kupce, istočasno pa je zmanjšanje cene manj privlačno 
za ponudnike (Bojnec in sod., 2007). 
  

                                                           
1 EU-27 sestavljajo države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, 
Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. 
Hrvaška se je EU-28 pridružila leta 2013. 
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Vir: proPellets Austria 2016 

Slika 1: Cena peletov in kurilnega olja 

Slika 1 nam prikazuje povprečne cene kurilnega olja in peletov v stalnih cenah v 
obdobju od leta 2000 do leta 2015, merjeno v centih/kWh (cene baznega leta 2015). 
Razvidno je, da padec cen kurilnega olja na kratek rok nima vpliva na oblikovanje cene 
peletov. Razvoj v zadnjih letih kaže, da realna povprečna cena peletov ne sledi realni 
povprečni ceni kurilnega olja. Cene kurilnega olja so podvržene ekstremnim nihanjem, 
medtem ko so cene peletov stabilnejše. Kratkoročni manki so nastali v letu 2006, kot 
posledica izredno hladne in zasnežene zime, ki je povzročila težave pri pridobivanju lesa, 

kakor tudi zaradi hitro naraščajočega povpraševanja (proPellets Austria, 2016).  

3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza je povezana s stanjem na trgu peletov v Sloveniji. Energetsko smo 
prekomerno odvisna država z neizkoriščenim potencialom lesne biomase. Leta 2014 je 
bila energijska odvisnost Slovenije 44 % (SURS, 2015). 

Glede na to, da imamo cilj povečevati vlogo in pomen obnovljivih virov energije iz 
lesne biomase, kar je tudi zahteva politike EU, moramo iskati možnosti za večjo dodano 
vrednost in odprtje novih delovnih mest v lesni industriji. Imamo veliko žagarskih 
podjetij, ki bi lahko z razširitvijo svoje dejavnosti to vrzel tudi zapolnile. 

Temeljna teza pravi, da imamo pri slovenskih žagarskih podjetjih lesne ostanke, ki bi 
jih lahko porabili za izdelavo peletov. Z namenom, da ugotovimo, kaj vpliva na količino 
lesnih ostankov, bomo testirali naslednje hipoteze: 

- H1: Velikost žagarskega podjetja vpliva na delež lesnih ostankov. 

- H2: Površina gozdov v statistični regiji vpliva na število žagarskih podjetij v 
statistični regiji.  

- H3: Večja žagarska podjetja imajo več lastnih peletnih linij. 

- H4: Dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete, je večja od 
žagarskih podjetij, ki peletov ne proizvajajo. 

- H5: Cena peletov je pozitivno povezana s kakovostjo peletov. 
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4 Metode dela 
Najprej smo izvedli anketo med žagarskimi podjetji. V posnetku stanja smo ugotovili, 

koliko podjetij že ima linijo za izdelavo pelet, kakšna so ta podjetja (po obsegu) in kje so 
locirana. Primerjali smo dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki ne proizvajajo peletov in 
podjetij, ki proizvajajo pelete. Izvedli smo regresijsko analizo vpliva neodvisnih 
spremenljivk kakovosti peletov (vsebnost vlage, mehanska obstojnost, gostota nasutja 
in ostanek peletov) na ceno kot neodvisno spremenljivko. 

Uporabljeni so bili sekundarno zbrani obstoječi podatki (testi peletov) in primarno 
zbrani podatki s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je bil sestavljen iz več 
sklopov vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Za pridobitev točnejših podatkov smo izvedli 
anketo na vseh žagarskih podjetjih v Sloveniji, za katere smo imeli naslov njihove e-
pošte (šifra dejavnosti: C16.100 – žaganje, skobljanje in impregnacija lesa). Teh je po 
podatkih Ajpesa 782 (Ajpes, 2015). Anketni vprašalnik smo po e-pošti poslali 387 
izpraševancem. Anketiranje je potekalo med 29. februarjem in 15. marcem 2016. Delno 
je anketo izpolnilo 113 izpraševancev, na večino vprašanj pa je odgovorilo 84 
izpraševancev in iz te skupine smo oblikovali bazo za testiranje hipotez. 

Pridobljene podatke iz ankete in sekundarne podatke smo analizirali in testirali 
hipoteze v orodju Excel in SPSS. Najprej smo razvrstili enote vzorca v kombinacijsko 
tabelo glede na vrednost spremenljivk. Tako dobljene dejanske frekvence smo preverjali 
s teoretičnimi, ki odražajo stanje neodvisnosti med spremenljivkama (pri testiranju prvih 
štirih hipotez). Na podlagi regresijskega modela smo ugotavljali povezanost cene in 

kakovosti (pri H5). 

5 Rezultati testiranja hipotez 

V preglednici 2 je prikazan opis spremenljivk, ki so uporabljene pri testiranju hipotez. 

Preglednica 2: Opisi preučevanih spremenljivk 

Ime spremenljivke 
(simbol) 

Opis 
spremenljivke 

Velikost žagarskega 
podjetja 
VŽP 

Velikost žagarskega podjetja je merjena s količino razžaganega lesa, 
merjeno v m3. 
Podjetja smo razvrstili v tri skupine: 
1. mala podjetja (do 4.999 m3 razžaganega lesa) 
2. srednja podjetja (od 5.000 do 14.999 m3 razžaganega lesa) 
3. velika podjetja (od 15.000 m3 razžaganega lesa) 
Merska enota: število podjetij v posameznem velikostnem razredu. 
Vir: anketni vprašalnik 

Delež lesnih ostankov 
DLO 

Delež lesnih ostankov je izražen v %, glede na celotno količino 
razžaganega lesa v podjetju. 
Žagarska podjetja smo razvrstili v pet skupin: 
1. do 15 % 
2. od 16 % do 25 % 
3. od 26 % do 35 % 
4. od 36 % do 45 % 
5. nad 45 % 
Merska enota: število podjetij v posameznem velikostnem razredu. 
Vir: anketni vprašalnik 

Površina gozda v 
statistični regiji 
PGSR 

Spremenljivka nam pove površino gozda v statistični regiji (Pomurska, 
Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, 
Jugovzhodna, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-Kraška, 
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Ime spremenljivke 
(simbol) 

Opis 
spremenljivke 

Goriška in Obalno-Kraška statistična regija) v letu 2010. 
Merska enota m2. 
Vir: SURS (2013) 

Število peletnih linij v 
posameznem 
velikostnem razredu 
ŠPL 

S spremenljivko smo spremljali število žagarskih podjetij, ki imajo 
peletno linijo in število podjetij, ki linije nimajo. 
Merska enota: število 
Vir: anketni vprašalnik 

Stopnja 
dobičkonosnosti 
prihodkov žagarskih 
podjetij, ki ne 
proizvajajo peletov 
DOBIČKONOSNOST NP 

Spremenljivka meri povprečno stopnjo dobičkonosnosti za leta 2011, 
2012, 2013, 2014. Za vsako posamezno leto smo izračunali stopnjo 
dobičkonosnosti prihodkov (dobiček/prihodki) in nato izračunali 
povprečje za opazovano obdobje za posamezno žagarsko podjetje, ki 
ne proizvaja peletov.  
Žagarska podjetja smo razdelili v skupini (ali proizvaja pelete ali ne) na 
podlagi anketnega vprašalnika, in na podlagi podatkov Gozdarskega 
inštituta Slovenije (2015). 
Merska enota: število žagarskih podjetij, ki ne proizvajajo pelete 
Vir podatkov: Supervizor (2016) 
Vir za razvrstitev žagarskih podjetja v skupino: anketni vprašalnik, Vir: 
Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 

Stopnja 
dobičkonosnosti 
prihodkov žagarskih 
podjetij, ki proizvajajo 
pelete 
DOBIČKONOSNOST 
PP 

Spremenljivka meri povprečno stopnjo dobičkonosnosti za leta 2011, 
2012, 2013, 2014. Za vsako posamezno leto smo izračunali stopnjo 
dobičkonosnosti (dobiček/prihodki) in povprečje za opazovano obdobje 
za žagarsko podjetje, ki proizvaja pelete. 
Žagarska podjetja smo razdelili v skupini (ali proizvaja pelete ali ne) na 
podlagi anketnega vprašalnika, in na podlagi podatkov Gozdarskega 
inštituta Slovenije (2015). 
Merska enota: število žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete 
Vir podatkov: Supervizor (2016) 
Vir za razvrstitev žagarskega podjetja v skupino: anketni vprašalnik, 
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 

Vsebnost vlage 
VLAGA 

Spremenljivka je neodvisna spremenljivka in nam služi za ocenjevanje 
kakovosti peletov. 
Merska enota: % vsebnosti vlage 
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 

Odstotek pepela 
PEPEL 

Spremenljivka je neodvisna spremenljivka in nam služi za ocenjevanje 
kakovosti peletov. 
Merska enota: % pepela 
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 

Mehanska obstojnost 
OBSTOJNOST 

Spremenljivka je neodvisna spremenljivka in nam služi za ocenjevanje 
kakovosti peletov. 
Merska enota: % peletov, ki so v svoji standardni obliki (ostalo je lesni 
prah) 
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 

Gostota nasutja 
GOSTOTA 

Spremenljivka je neodvisna spremenljivka in nam služi za ocenjevanje 
kakovosti peletov. 
Merska enota: kg/m3 
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 

Cena 
CENA 

Z odvisno spremenljivko – ceno smo spremljali ceno za 15 kg vrečo 
peletov. 
Merska enota: EUR za vreče peletov 
Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 
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Za testiranje H1 smo uporabili spremenljivke VŽP in DLO. Za testiranje H2 smo 
uporabili spremenljivke VŽP in PGSR. Za testiranje H3 smo uporabili spremenljivke VŽP 
in ŠPL. Za testiranje H4 smo uporabili spremenljivke DOBIČKONOSNOST NP in 
DOBIČKONOSNOST NP. Za testiranje H5 smo ugotavljali ali kakovost (ocenjena na 
podlagi neodvisnih spremenljivk VLAGA, PEPEL OBSTOJNOST in GOSTOTA) vpliva na 
odvisno spremenljivko CENA. 

Pri testiranju H1 (Velikost žage vpliva na delež lesnih ostankov) je uporabljena 
kontingenčna preglednica 3 z uporabo Kullbachovega 2Î testa, ki sloni na primerjavi 
empiričnih (dejanskih) frekvenc (f) s teoretičnimi frekvencami (f'). Ničelna domneva H0: 
f = fʹij pravi, da spremenljivki nista povezani oziroma sta neodvisni, medtem ko 

alternativna domneva Ha: f ≠ fʹij pravi, da sta spremenljivki povezani oziroma sta 
odvisni. 

Preglednica 3: Število žag glede na količino razžagane hlodovine in količino razžaganih 
ostankov 

 Koliko žagarskih ostankov imate pri predelavi Skupaj 

do 
15 % 

od 
16 % 

do 
25 % 

od 
26 % 

do 
35 % 

od 
36 % 

do 
45 % 

Več 
kot 46 % 

Koliko hlodovine 
razžagate 
na leto? 

do 4.999 m3 št. 16 26 9 4 2 57 

od 5.000 do 14.999 m3 št. 2 8 5 2 0 17 

nad 15.000 m3 št. 0 3 2 3 2 10 

Skupaj št. 18 37 16 9 4 84 

 

Vrednost Kullbachovega 2Î testa (p = 0,048) je statistično značilna na ravni α = 
0,05. Če je p < 0,05 sprejmemo ničelno domnevo H0, da obstaja statistično značilna 
povezanost med velikostjo žage in deležem lesenih ostankov. 

Pri testiranju domneve H2 (Površina gozdov v statistični regiji vpliva na število žag v 
statistični regiji) je uporabljena kontingenčna preglednica 4 z uporabo Kullbachovega 2Î 
testa, ki sloni na primerjavi ničelne H0 in alternativne Ha domneve: H0: f = fʹij in Ha: f ≠ 
fʹij. 

Preglednica 4: Površina gozda in število podjetij v posameznem velikostnem razredu 
žage 

 

Koliko hlodovine razžagate na leto? 

Skupaj 
do 4.999 m3 

od 5.000 do 
14.999 m3 

nad 15.000 
m3 

P
o
v
rš
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a
 g
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zd

a
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 s
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ti
st
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Pomurska 14.048 
Pomurska1

4048  

Število podjetij 

v regiji v 
posameznem 
velikostnem 

razredu 
 

3 0 0 3 

Podravska 34.359 2 0 1 3 

Koroška 34.594 2 2 1 5 

Savinjska 64.208 14 4 2 20 

Zasavska 8.955 1 0 0 1 

Spodnjeposavska 17.985 0 0 0 0 

Jugovzhodna 
Slovenija 

Slovenija 
Slovenija 

38.524 6 5 1 12 

Osrednjeslovens

ka 

63.484 15 4 1 20 

Gorenjska 47.919 7 2 1 10 

Notranjsko-
kraška 

18.743 3 0 2 5 

Goriška 25.416 0 0 1 1 

Obalno-kraška 5.393 4 0 0 4 
  Skupaj 57 17 10 84 
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Rezultati Kullbachovega 2Î testa kažejo, da ne obstaja statistično značilna 
povezanost med obema spremenljivkama. Vrednost Kullbachovega 2Î testa (p = 0,322) 
ni statistično značilna na ravni α = 0,05. Če je vrednost p > 0,05 ničelno domnevo H0 
zavrnemo. To pomeni, da sprejmemo alternativno domnevo Ha, da ne obstaja statistično 
značilna povezanost med površinami gozdov in številom žag. 

Pri testiranju H3 (Večje žage imajo več lastnih peletnih linij) je uporabljena 
kontingenčna preglednica 5 in Pearsonov χ2 test. 

Preglednica 5: Količina razžagane hlodovine in število žagarskih podjetij, ki imajo linijo 
za izdelavo peletov 

 Ali imate linijo za 
izdelavo pelet? Skupaj 

Da Ne 

Koliko hlodovine 
razžagate na leto? 

do 4.999 m3 
število 5 52 57 

% 8,8 91,2 100 

od 5.000 
do 14.999 m3 

število 5 12 17 

% 29,4 70,6 100,0 

nad 15.000 m3 
število 3 7 10 

% 30 70 100 

Skupaj 
število 13 71 84 

%  15,5 84,5 100 

 

Vrednost Pearsonovega χ2 testa (p = 0,047) je statistično značilna na ravni α = 0,05. 
Ničelno domnevo H0: f = fʹij pri H3 sprejmemo, če je p < 0,05. To pomeni, da obstaja 
statistično značilna povezanost med velikostjo žagarskih podjetij in številom lastnih 
peletnih linij oziroma da imajo večja žagarska podjetja več peletnih linij. 

Pri testiranju H4 (Dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete, je večja 
od žagarskih podjetij, ki peletov ne proizvajajo) je uporabljen neparametrični Mann-
Whitneyev t-test, s katerim se preverja ničelna domneva H0: µ1 = µ2 o enakosti vzorčnih 
povprečij dveh spremenljivk, pri čemer je alternativna domneva Ha: µ1 ˂ µ2. 

Testiranje normalnosti porazdelitve spremenljivk smo preverili s Kolmogorov-
Smirnovim testom. Porazdelitev je normalna, kadar je stopnja značilnosti p > 0,05. 

Preglednica 6: Kolmogorov-Smirnov test 

 Kolmogorov-Smirnova 

Vrednost Stopnje prostosti p- vrednost 

Dobičkonosnost 0,405 21 0,000 
a Podjetja, ki proizvajajo pelete 

Kolmogorov-Smirnov test v preglednici 6 je pokazal, da spremenljivka 
“dobičkonosnost” nima značilnosti normalne porazdelitve. Glede na to, da podatki pri tej 
spremenljivki niso normalno porazdeljeni, smo najprej testirali z Mann-Whitneyevim U 
testom. Za preverjanje H4 smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyev t-test. S 

pomočjo testa smo preverili, ali se vzorčni povprečji statistično značilno razlikujeta. 
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Preglednica 7: Mann-Whitneyev test 

 
Žagarska podjetja Frekvenca Aritmetične 

sredine 
Std. 

odklon 
Std. napaka 
povprečja 

Dobičko-
nosnost 

Podjetja, ki ne proizvajajo 
peletov 

147 0,06 0,753 0,062 

Podjetja, ki proizvajajo pelete 21 0,02 0,225 0,049 
 

 Žagarska podjetja Frekvenca Povprečni rang Vsota rangov 

Dobičko-
nosnost 

Podjetja, ki ne proizvajajo peletov 147 85,45 12.561,00 

Podjetja, ki proizvajajo pelete 21 77,86 1.635,00 

Skupaj 168   
 

 Dobičkonosnost 

Mann-Whitneyev test 1.404,000 
Z 0,669 

P vrednost (2-stranska) 0,503 

 

V preglednici 7 smo izračunali aritmetične sredine, standardni odklon, standardno 
napako povprečja, povprečni rang in vsoto rangov za dobičkonosnost podjetij, ki imajo 
linijo za izdelavo peletov in za podjetja, ki linije nimajo. 

Rezultati kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima 
vrednostma spremenljivk (p = 0,503). Kadar je p > 0,05, ničelno domnevo H0: µ1 = µ2 
ne moremo zavrniti. V našem primeru je p = 0,503 zato zavrnemo H4, ki pravi, da 
obstajajo razlike v dobičkonosnosti med žagarskimi podjetji, ki proizvajajo pelete, in 
tistimi, ki peletov ne proizvajajo. 

Pri testiranju H5 (Cena peletov je pozitivno povezana s kakovostjo peletov) je bila 
uporabljena multipla regresijska analiza, pri čemer je bil uporabljen vzorec 25 
proizvajalcev peletov, ki so bili v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije testirani na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije. Merjena je bila vsebnost vlage, ostanek pepela, 
mehansko obstojnost in gostoto nasutja (preglednica 8). Cena peletov je neodvisna 
spremenljivka in je bila določena na trgu. 
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Preglednica 8: Peleti različnih proizvajalcev glede na kakovost 

LESNI PELETI V VREČAH PO 15 KG  
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ZNAMKA IN MODEL      

German Pellets Premium Holzpellets 4,5 5,82 0,41 99,39 672,0 
GMG Premium Holzpellets 4,0 6,80 0,37 99,41 617,8 
Schweighofer Pellets Hot Material 4,5 6,72 0,42 99,45 633,1 
Peleti Expres Lesni peleti 4,2 7,31 0,34 98,87 617,0 
Hasslacher Bio Pellets 4,4 7,54 0,37 98,81 661,3 
RZ Pellets 4,6 6,96 0,37 99,10 634,3 
Cukmajster Eco Peleti Red Devil 4,2 5,80 0,80 98,23 645,7 
Profiles BioProfit 3,7 5,45 0,78 99,01 668,2 
Nanix wood Pellet Class - A1 3,8 5,77 0,81 97,55 651,4 
Enerles Peleti iz čiste jelke 3,8 9,01 1,05 98,68 636,0 
Faš Pellet Natura 4,0 6,59 0,98 98,65 664,4 
ENWO Pellet di Legno 3,5 7,17 1,15 98,19 636,4 
Birol N-Eko peleti 4,0 6,04 0,68 97,49 659,9 
Šišarka Pellet di Puro Legno 4,0 6,47 1,58 99,13 612,5 
Energija narave Peleti 4,2 8,49 1,15 96,79 619,0 
Forest Pellet 5,0 4,56 1,84 99,33 666,7 
Bioles Horizont Pelleti Mix 3,7 10,19 1,70 97,98 628,3 
Bio pellets Holzpellets 3,2 7,14 1,18 96,17 645,2 
Gamauf Pellet 3,6 6,74 1,82 96,04 650,5 
BKLIK Lesni peleti 3,8 9,12 2,71 93,76 561,1 
Eko pelet 4,4 7,08 0,52 92,58 586,2 
Ensa Pellet Natura Energy 3,9 6,43 1,88 96,99 584,6 
Gatis Pellet Classic + 3,4 8,49 2,20 97,55 593,3 
Ica Mehki les 3,9 7,61 2,27 95,89 654,8 
ICA Clasic (mešani) 3,8 6,67 2,22 96,80 627,0 

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije (2015) 

Za ugotavljanje, v kolikšni meri neodvisne spremenljivke (»vsebnost vlage«, 
»ostanek pepela«, »mehanska obstojnost« in »gostost nasutja«) vplivajo na odvisno 
spremenljivko »ceno peletov« smo izvedli hierarhično multiplo regresijsko analizo 
(preglednica 9). Prediktorje smo vključevali v 3 korakih, in sicer smo najprej vključili dve 
neodvisni spremenljivki “vsebnost vlage” in “ostanek pepela” (korak 1), nato smo 
vključili spremenljivko “mehanska obstojnost” (korak 2) in na koncu še spremenljivko 
“gostota nasutja”(korak 3). 
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Preglednica 9: Povprečne vrednosti spremenljivk, standardni odklon in število vzorcev 

 Povprečne vrednosti Standardni odklon Število vzorcev 
vvzorcev vzorcev cena peletov na vrečko 4,0040 0,41178 25 

vsebnost vlage 7,0388 1,26855 25 

ostanek pepela 1,1840 0,72013 25 

mehanska obstojnost 97,6736 1,76315 25 

gostota nasutja 633,0684 29,08247 25 

 

Preglednica 10: Statistike regresijskega modela 

Model R 
R 

kvadrat 
Prilagojen 
R kvadrat 

Std. 
napaka 

Statistike spremembe Durbin-
Watsonov 

test 
Spremenjen 

R kvadrat 

F 

Spremenjen 
df1 df2 

P vrednost 

spremenjenega F 

1 0,492a 0,242 0,173 0,37448 0,242 3,510 2 22 0,048  

2 0,496b 0,246 0,139 0,38215 0,004 0,125 1 21 0,727  

3 0,513c 0,263 0,115 0,38728 0,016 0,447 1 20 0,511 1,535 

a. Prediktorji: ostanek pepela, vsebnost vlage 
b. Prediktorji: ostanek pepela, vsebnost vlage, mehanska obstojnost 
c. Prediktorji: ostanek pepela, vsebnost vlage, mehanska obstojnost, gostota nasutja 
Opomba: Odvisna spremenljivka: cena na vrečko 

Vsi vključeni prediktorji, ki so prikazani v preglednici 10, so pojasnili 26,3 % variance 

neodvisne spremenljivke. Pojasnjenost se zmanjša na 11,5 % v primeru prilagojenega 
determinacijskega koeficienta. Z Durbin-Watsonovim preizkusom, ki znaša 1,535, smo 
testirali, če so serijske korelacije (avtokorelacije) med spremenljivkami. Pri vrednosti od 
1,5 do 2,5 ne obstajajo avtokorelacije med neodvisnimi spremenljivkami. Torej ta 
predpostavka je izpolnjena. 

Preglednica 11: ANOVA  odvisna spremenljivka cena na vrečko 

ANOVAa 

Model 
Vsota 

kvadratov 
Stopinje 
prostosti 

Povprečni 
kvadrat 

F P vrednost 

1 

Regresija 0,985 2 0,492 3,510 0,048b 

Ostanki 3,085 22 0,140   

Skupaj 4,070 24    

2 

Regresija 1,003 3 0,334 2,289 0,108c 

Ostanki 3,067 21 0,146   

Skupaj 4,070 24    

3 

Regresija 1,070 4 0,267 1,783 0,172d 

Ostanki 3,000 20 0,150   

Skupaj 4,070 24    

a Odvisna spremenljivka: cena na vrečko 
b Prediktorji: ostanek pepela, vsebnost vlage 
c Prediktorji: ostanek pepela, vsebnost vlage, mehanska obstojnost 
d Prediktorji: ostanek pepela, vsebnost vlage, mehanska obstojnost, gostota nasutja 

S pomočjo F statistike ocenjujemo zanesljivost regresijskega modela kot celote. Ta 
preverja, ali drži ničelna domneva (H0), da so vsi regresijski koeficienti enaki nič. V 
primeru, da je ničelna domneva sprejeta, ni odvisnosti med pojavi. V nasprotnem 
primeru, ko ničelno domnevo zavrnemo, lahko sklepamo, da je vsaj en od regresijskih 
koeficientov v modelu, ki je različen od nič.  
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Rezultati v preglednici 11 kažejo, da je p vrednost pri prvem koraku, manjša od 
0,05. Pri ostalih dveh nadaljnjih korakih pa je p vrednost, večja od 0,05, torej naš model 
ni statistično pomemben pri 5 % tveganju, F (4,20) = 1,783; p = 0,172. 

Preglednica 12: Regresijski model 

Model Nestandardni koeficienti Standardni 
dni koefic-ienti 

t P 
vrednost 

Kolinearnost 
VIF B Std. napaka Beta 

1 Konstanta 4,877 0,431  11,323 0,000  

vsebnost vlage 0,093 0,063 0,287 1,471 0,155 1,103 

ostanek pepela 0,184 0,111 0,321 1,649 0,113 1,103 

2 Konstanta 3,081 5,092  0,605 0,552  

vsebnost vlage 0,088 0,066 0,272 1,335 0,196 1,154 

ostanek pepela 0,167 0,123 0,293 1,361 0,188 1,288 

mehanska 
obstojnost 

0,018 0,050 0,076 0,354 0,727 1,296 

3 Konstanta 3,288 5,170  0,636 0,532  

vsebnost vlage 0,107 0,073 0,330 1,473 0,156 1,359 

ostanek pepela 0,177 0,125 0,309 1,410 0,174 1,306 

mehanska 
obstojnost 

0,033 0,056 0,139 0,585 0,565 1,536 

gostota nasutja 0,002 0,004 0,167 0,669 0,511 1,694 

Opomba: Odvisna spremenljivka: cena na vrečko 

Na podlagi nestandardnih B koeficientov v preglednici 12 lahko sklepamo, da 
neodvisne spremenljivke: vsebnost vlage (p = 0,156), ostanek pepela (p = 0,174), 
mehanska obstojnost (p = 0,565) in gostota nasutja (p = 0,511) statistično značilno ne 
vplivajo na odvisno spremenljivko (p > 0,05). 

6 Ugotovitve in sklepi 

V prispevku je bilo ugotovljeno, da potrebe po izdelovanju peletov obstajajo in da 
imamo možnosti za razvoj te panoge, še posebej glede na surovinski potencial. Trend 
tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi, kaže na to, da se bo poraba tega energenta 
povečevala. Potencialni proizvajalci so žagarska podjetja. Iz ankete, ki smo jo opravili, je 
razvidno, da je 58 % majhnih žagarskih podjetij s količino razžaganega lesa do 4.999 
m3. Največ žagarskih podjetij ima od 16 % do 25 % lesnih ostankov, kar je do ene 
četrtine vhodne surovine, medtem ko 75 % žagarskih podjetij porabi samo 30 % lesnih 

ostankov za lastne potrebe. Največ lesnih ostankov se predela v sekance, pelete ali 
brikete. 50 % slovenskih proizvajalcev peletov proizvede od 501 do 2.500 ton letno. 
Manj kot 20 % proizvedenih peletov se izvozi. Proizvajalci peletov kot največjo težavo 
pri proizvodnji navajajo prenizko prodajno ceno glede na visoke proizvodne stroške. 
Nekonstantno povpraševanje je posledica sezonske porabe peletov in s tem povezana 
izrazito spremenljiva raven povpraševanja. Ostali dejavniki so manj očitni. Najmanjšo 
težavo predstavljajo prenizke proizvodnje kapacitete. Podjetja, ki še nimajo peletnih linij, 
so kot največja težavo navedla pomanjkanje finančnih sredstev. 

Glede na dobljene rezultate lahko podamo naslednje ugotovitve: 

- Hipoteza 1: Pri testiranju hipoteze 1 smo ugotovili, da obstaja povezava med 
velikostjo žagarskih podjetij in deležem lesnih ostankov. Hipotezo 1 smo sprejeli.  

- Hipoteza 2: Pri testiranju hipoteze 2 smo ugotavljali ali površina gozda v 
statistični regiji vpliva na število žagarskih podjetij v statistični regiji. Ugotovili 
smo, da površina gozda v statistični regiji statistično značilno ne vpliva na število 
žagarskih podjetij v statistični regiji. Hipotezo 2 smo zavrnili. 



© DAES 2016 

Peleti v trajnostnem razvoju lesne panoge 

 299 
 

 
 

- Hipoteza 3: Pri hipotezi 3 smo ugotavljali ali imajo večja žagarska podjetja več 
lastnih peletnih linij. Ugotovili smo, da obstaja statistično značilna povezanost 
med številom žagarskih podjetij in številom lastnih peletnih linij v posameznem 
velikostnem razredu žagarskih podjetij. V najmanjšem velikostnem razredu ima 
samo 8,8 % žagarskih podjetij lastno peletno linijo, v srednjem 29,4 % in v 
največjem velikostnem razredu 30,0 %. Hipotezo 3 sprejmemo.  

- Hipoteza 4: Pri hipotezi 4 smo primerjali dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki 
proizvajajo pelete in dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki peletov ne proizvajajo. 
Pričakovali smo, da bo dobičkonosnost žagarskih podjetij, ki proizvajajo pelete, 
večja od tistih, ki jih ne proizvajajo, vendar rezultati kažejo, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike v dobičkonosnosti obeh skupin. Sklepamo lahko, da 
razširitev žagarskih podjetij na proizvodnjo peletov bistveno ne vpliva oziroma ne 
zagotavlja večje dobičkonosnosti podjetja.  

- Hipoteza 5: Pri hipotezi 5 smo želeli ugotoviti povezanost odvisne spremenljivke 
(cena peletov na vrečo) in neodvisnih spremenljivk (vsebnost vlage, ostanek 
pepela, mehanska obstojnost in gostota nasutja). Na podlagi nestandardnih B 
koeficientov lahko sklepamo, da neodvisne spremenljivke statistično značilno ne 
vplivajo na ceno peletov. Torej bi za pojasnitev odvisne spremenljivke v model 
morali vključiti druge neodvisne spremenljivke, kot na primer povpraševanje, 
proizvodne stroške, distribucijske poti, embalažo, reklamiranje in poreklo peletov. 
Hipotezo 5 zavrnemo. 

Ugotovili smo, da je v porastu poraba peletov težava pa je, da ji proizvodnja ne 
sledi. V Sloveniji imamo žagarska podjetja, ki bi lahko z razširitvijo svoje dejavnosti 
zapolnile to vrzel, vendar smo na podlagi raziskave ugotovili, da so žagarska podjetja 
finančno oslabljena in da izgradnja peletne linije ne zagotavlja boljše finančne slike 
podjetja. Statistično značilnih razlik med žagarskimi podjetji, ki pelete proizvajajo, in 
žagarskimi podjetji, ki peletov ne proizvajajo ni. Treba bi bilo spodbuditi celotno lesno 
industrijo. Povezati bi se morali lastniki gozdov, žage, predelovalci lesnih izdelkov in 
izdelovalci sekancev ter peletov za ponovno oživitev lesnopredelovalne vrednostne 
verige. 

Na neki način se pri nas pospešuje izdelava izdelkov z visoko dodano vrednostjo, 
ampak to ne rešuje velike količine kakovostnega lesa, ki ga neoplemenitenega izvažamo 
(Bojnec in Fertő, 2011, 2014). Priča smo uspešnim poslovnim primerom oplemenitenja 
lesa z visoko dodano vrednostjo. To so vsekakor uspešni primeri, ki bi jih moralo biti 
več, ampak posamezni primeri dobrih praks ne bodo rešili naše lesnopredelovalne 
industrije in velike količine lesa, ki zapušča državo neobdelan.  

Gospodarska kriza je slab ekonomski položaj lesnopredelovalne panoge še dodatno 
poslabšala. Rešitev tako za lesnopredelovalno panogo v celoti kot za večjo proizvodnjo 
peletov, vidimo v ponovni oživitvi pohištvene industrije in spodbudi gradnje lesenih 
objektov. S povečanjem proizvodnje v okviru teh panog bi se povečala poraba 
kakovostne hlodovine, ki jo sedaj izvažamo. Z večjo predelavo lesa bi se povečala tudi 
poraba lesnih ostankov, ki bi jih izrabili za izdelavo peletov.  

Obstoj lesne industrije tudi zagotavlja ostanke iz biomase za pelete. Zato ta del lesne 
verige ne bi potreboval posebnih spodbud in bi bila proizvodnja peletov stranski produkt 
lesne industrije. Če bi spodbudili lesnopredelovalno industrijo, bi se povečala količina 
razžaganega lesa in količina lesnih ostankov. Že sedaj 63 % žagarskih podjetij porabi 
manj kot 30 % lesnih ostankov za lastne potrebe, torej je več kot 70 % lesnih ostankov 
namenjenih za druge namene. Te ostanke bi lahko porabili za izdelavo peletov. Drugi 
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segment, ki ima tudi veliko lesnih ostankov, so mizarska podjetja in pri proizvodnji 
peletov bi se morala združiti mizarska podjetja in žagarska podjetja ter skupaj investirati 
v proizvodnjo peletov. 

Kar se tiče kakovosti peletov na našem trgu smo ugotovili, da cena peletov ni 
statistično značilno povezana s njihovo kakovostjo, torej nanjo vplivajo tudi drugi 
dejavniki, kar je pomemben podatek tako za potrošnike kot tudi za proizvajalce.  

Potrošniki težko na podlagi cene peletov ugotovijo, kakšno kakovost bodo kupili. 
Ugotovitve naših izračunov lahko pojasnimo s teoretično razlago, ki pravi, da kakovost ni 
sorazmerna s ceno, kar pomeni, da obstajajo asimetrične informacije na trgu peletov. 
Del proizvodne cene sestavlja surovina za izdelavo peletov, veliko pa je tudi stroškov, ki 

nastanejo, ne glede na to, kakšna je kakovost peletov.  

Vsi trendi in zakonske smernice kažejo, da se poraba lesne biomase in konkretno 
tudi peletov povečuje, tako na ravni Slovenije, kot na ravni EU in ne nazadnje tudi na 
svetovni ravni. Trg peletov na globalni ravni se je že precej razvil, trg peletov v Sloveniji 
pa je v nekakšnem krču. Proizvodnja peletov je tesno povezana z lesnopredelovalno 
industrijo in ta je že nekaj časa pri nas v upadanju.  

Lesnopredelovalno industrijo bi lahko dvignili na višjo raven, če bi spodbudili gradnjo 
lesenih hiš, tako javnih kot zasebnih. S tem bi lahko pridobili nova delovna mesta, nove 
priložnosti v tej industriji in kakovost življenja v družbi bi se dvignila na višjo raven. Na 
spodbude in ozaveščenost pri gradnji hiš bi lahko vplivale tudi občine pri izdaji gradbenih 
dovoljenj in olajšav pri izdaji gradbenih dovoljenj. Če bi lesnopredelovalna industrija 

zaživela, bi njen uspeh občutile tudi žagarska podjetja, ki so zdaj na robu preživetja. Z 
večjim obsegom poslovanja bi se povečala njihova naložbena sposobnost in bili bi 
sposobni investirati tudi v linije za izdelavo peletov. 
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VEČKRITERIJSKA ANALIZA DEX ZA 
KOGENERACIJO Z LESNO BIOMASO 

Drago PAPLERa, Štefan BOJNECb 

IZVLEČEK 

Prispevek uporabi orodje za vrednotenje alternativ, kjer upoštevamo ekonomske, 
ekološke in tehnične dejavnike. Za izbor naložbe smo uporabili večparametrske 
metode, ki poleg opazovanja in medsebojnega primerjanja omogočajo tudi vrednotenje 
alternativ, in sicer z metodo Kepner-Tregoe in orodje DEXi z večjim poudarkom na 
subjektivni presoji z uporabo simboličnih parametrov in funkcijami koristnosti. Z 
računalniškim programom za večparametrsko modeliranje DEXi sestavimo parametre in 
strukture, zaloge vrednosti parametrov in funkcij koristnosti, in sicer tudi z utežmi, ki so 
izražene z odstotki. Uporabimo ovrednotenje naložbe za alternativno ogrevanje z lesno 
biomaso v dveh korakih z oceno stanja in oceno tveganja. Proučimo lastnosti 
odločitvenega procesa s kriteriji, prednostmi in negotovostmi. Ugotovili smo, da 
naložba v ogrevanje z lesno biomaso je stroškovno konkurenčna, zmanjšuje ekološke 
probleme, zagotavlja lokalno samooskrbo goriva, uporablja lesne ostanke in 
nekakovosten les ter zagotavlja delovna mesta prebivalstvu na podeželju. Za skupinske 
sisteme ob zadostni rabi pa predstavlja dodatno možnost za soproizvodnjo toplote in 
električne energije. 

Ključne besede: lesna biomasa, odločitveni model, toplota, električna energija, razvoj podeželja, 
DEXi 

MULTI-CRITERIA DEX ANALYSIS FOR COGENERATION 
OF WOOD BIOMASS 

ABSTRACT 

Paper applied tool for evaluating alternatives, which take into account economic, 
ecological and technical factors. The selection of the investment project is based on 
used multi-parametric methods, which in addition to observation and peer comparisons 
also allow the evaluation of alternatives, namely with the applied method of Kepner-
Trego and tool DEXi with greater emphasis on the subjective judgment of symbolic 
parameters and utility functions. With the computer program for multi-parameter 
modelling DEXi are assembled parameters and structures, stock values of parameters 
and utility functions, also with weights expressed in percentages. The evaluation of 
investment for alternative heating with wood biomass is used in two steps with 
assessment of current situation and risk assessment. We examined the characteristics 
of the decision-making criteria, benefits and uncertainties. We have found that the 
investment in heating with wood biomass is cost competitive, reduces environmental 
problems, provides local self-sufficiency with fuel, uses scrap wood and low-quality 
wood and provides jobs to rural population. For group heating systems at sufficient use 
represents an additional option for the cogeneration of heat and electricity. 

Key words: wood biomass, decision model, heat, electrical energy, rural development, DEXi 
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1 Uvod 
Uporaba lesne biomase se je iz izključnega pridobivanja toplote nadgradila v 

kogeneracijske sisteme, ki na osnovi nastajanja lesnega plina sočasno proizvajajo 
toploto in električno energijo. Za oceno naložbe uporabimo večkriterijsko odločanje, ki 
temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše podprobleme. Variante 
razgradimo na posamezne parametre (kriterije, atribute) in jih ločeno ocenimo glede na 
vsak parameter. Končno oceno variante dobimo s postopkom združevanja. Tako 
izpeljanja vrednost je osnova za izbor najustreznejše variante (Bohanec, 2016). 

Za model za izbor učinkovitih kogeneracij na lesno biomaso lahko uporabimo 
večparametrske metode, ki poleg opazovanja in medsebojnega primerjanja omogočajo 
tudi vrednotenje alternativ. Alternative najprej ocenimo številčno (kvantitativno) ali 
simbolično (kvalitativno) po posameznih parametrih. Iz teh delnih ocen nato z nekim 
postopkom združevanja (agregacije) pridobimo končno oceno vsake alternative. Čim 
višja je končna ocena, tem boljša je alternativa. Na tej osnovi lahko torej izberemo 
najboljšo alternativo ali pa alternative razgrnemo od najboljše do najslabše (Bohanec, 
2006). 

Na podlagi primerov dobrih praks (Godnov, 2016) in predhodnih lastnih analiz 
(Papler, 2013) smo zgradili odločitveni model za izbiro kogeneracije na lesno biomaso z 
izbranimi kriteriji v preglednici Microsoft Excel in v programu za večkriterijsko odločanje 
DEXi. Uporabo modela smo demonstrirali na praktičnih primerih. Z odločitvenim 
modelom smo raziskali katera je boljša alternativa. Za ocenjevanje kogeneracijskih enot 

na lesno biomaso je bil razvit večkriterijski odločitveni model DEXi, ki je sestavljen iz treh 
komponent: kriterijev, merske lestvice (zaloge vrednosti) in funkcije koristnosti (Jereb in 
sod., 2003). Predhodno pridobljeni podatki predstavljajo vhodne podatke za vnos v 
večkriterijski odločitveni model. Rezultati so podani v obliki končnih kvalitativnih ocen 
posameznih kogeneracijskih enot. 

1.1 Odločitveni problem 

Proučujemo problem, zbiramo podatke in informacije o alternativah. Definirali smo 
cilje in oblikovali kriterije. Po odločitvi smo se posvetili realizaciji odločitev in spremljanju 
teh posledic. Odločitveni proces je zahteval sistematično zbiranje in urejanje znanja. V 
tem procesu smo pridobili dovolj informacij za primerno odločitev, da smo zmanjšali 
možnost, da bi kaj bistvenega spregledali ter se zavedali tveganj in posledic odločitve. 
Bohanec (2006) priporoča, da naj bi proces potekal hitro in poceni, odločitev pa naj bi 
bila čim boljša. 

Cilj raziskave je oblikovati model kogeneracij z lesno biomaso zo odločanje pri izboru 
najprimernejših alternativ ter ugotoviti katere tehnološke rešitve je smiselno podpreti. 

1.2 Identifikacija problema 

Predpostavili smo dovolj zahteven problem, da ga je smiselno reševati na 
sistematičen in organiziran način. Definirali smo problem, določili kriterije, zalogo 
vrednosti, funkcijo koristnosti in uteži za odločitveni model. Predstavili smo izbor 
alternativ, realizirali smo odločitveni model, končno analizo in rezulate. 

1.3 Identifikacija alternativ 

Določili smo alternative med štirimi variantami kogeneracij na lesno biomaso. Izbrali 
smo med kogeneracijami na lesno biomaso: instalirane moči 45 kW (zgledovali smo se 
po majhni kogeneraciji na lesno biomaso Bilban velikostnega razreda do 50 kW, ki jo v 
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odkupnih cenah elektrike še posebej spodbuja državna zakonodaja kot vzorec za večje 
kmetije ali skupino kmetij), instalirane moči 150 kW (zgledovali smo se po kogeneraciji 
na lesno biomaso IBI), instalirane moči 225 kW (zgledovali smo se po kogeneraciji na 
lesno biomaso Gaj les) in instalirane moči 450 kW (zgledovali smo se po kogeneraciji na 
lesno biomaso Železniki (ki se je v desetletju potrdila kot primerna za velikostni razred 
srednjih elektrarn instalirane moči do 1 MW). Kogeneracije na lesno biomaso sodijo v 
skupino majhnih, srednjih in velikih proizvodnih naprav obnovljivih virov energije (OVE) 
na lesno biomaso v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije (Ur. list RS 37/2009), referenčnih stroških proizvodnje 
električne energije iz OVE, cen zagotovljenega odkupa električne energije, obratovalnih 
podpor za električno energijo, dodatkov k podporam za vire biomase, ki se lahko 
uporalja za proizvodnjo električne energije. V fazah odločitvenega procesa smo 
ovrednotili kogeneracije na lesno biomaso (KGL), ki so na različnih lokacijah in imajo 
različne tehnične karakteristike. Energetski zakon (EZ-1), ki je električno energijo 
opredelil kot tržno dejavnost, je dal poseben status proizvajalcem OVE, ki z 
obratovalnimi podporami (subvencijami) deluje spodbujevalno. Projekte smo ovrednotili 
v dveh korakih z oceno stanja po zbranih informacijah ter za preoptimistične informacije 
naredili oceno tveganja z analizo »kaj–če«. Alternative predstavljajo konkretne objekte, 
ki pa podajajo tudi širšo usmeritev, kakšen obseg proizvodnih virov je razvojno 
optimalen za družbo. 

2 Metode dela 

2.1 Vhodni podatki 

Izhodišče je razgradnja problema po nivojih strukture. Preko popisa posameznih faz 
tehnološkega procesa smo opisali vhodne podatke in razgradili problem do elementarnih 
nalog. Vhodni podatki so bili osnova za razvoj simulacijskega modela s pomočjo 
katerega smo ocenili najpomembnejše parametre (kriterije). Z računališkim programom 
Miccrosoft Office Excel 2007 smo ocenili najpomembnejše parametre oziroma indikatorje 
(prihodek, finančni rezultate, odkupna cena s subvencijo in brez nje ter ekonomske 
kazalnike).  

S kalkulacijami skupnih stroškov smo zbrali podatke in na podlagi matematičnih 

enačb izračunali določene ekonomske parametre (prihodek, finančni rezultat, prelomna 
cena, lastna cena s subvencijo in brez nje ter koeficient ekonomičnosti) ob različnih 
vhodnih parametrih (različni inputi). Pomembnejši parametri, predstavljajo vhodne 
podatke za DEX odločitveni model. 

V prvi fazi smo določili seznam atributov oziroma kriterijev, na osnovi katerih smo 
ocenjevali poslovne alternative (variante). Pri tem smo upoštevali načelo polnosti, ki 
zahteva celovit pristop pri izbiri najprimernejših in najbolj kakovostnih atributov oziroma 
kriterijev. 

V drugi fazi smo kriterije hierarhično uredili z upoštevanjem medsebojne odvisnosti 
in vsebinskih povezav. Pomembnost kriterijev je bila zaradi različnih uteži različna. 
Obravnavani odločitveni problem smo strukturirali v nivojih. 

Primarni nivo smo predstavili z naslednjimi atributi: ekonomski (temelji na ocenjenih 
vstopnih parametrih iz predhodno razvitega tehnološko–ekonomskega simulacijskega 
modela), razvojni, tehnološki in okoljski, ki temeljijo na predpostavljenih ocenah. 
Sekundarni nivo hierarhije večkriterijskega odločitvenega modela je bil sestavljen iz 
podkriterijev prvega nivoja. Na končno oceno modela vplivajo zaloge vrednosti (oz. 
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merska lestvica) vseh primarnih in sekundarnih nivojev hierarhije večkriterijskega 
odločitvenega modela DEXi, funkcije koristnosti in pripadajoča odločitvena pravila.  

2.2 Struktura modela 

Model smo razgradili na manjše in obvladljive podprobleme. Za strukturo modela so 
bile pomembne relacije med podproblemi z vidika podrejenosti oziroma nadrejenosti, ki 
sestavljajo drevo kriterijev. 

Zgradili smo model, s katerim smo definirali strukturo po nivojih. Z modelom smo 
ovrednotili alternative variant, ki smo jih primerjali med sabo in ocenili tveganja.  

Na podlagi kriterijev smo ocenjevali alternative. Izdelali smo spisek nabora kriterijev. 
Pri tem smo morali upoštevati vse pomembne kriterije, ki odločilno vplivajo na izbiro 
alternativ. Zavrgli smo nepotrebne kriterije. Kriterije smo hierarhično uredili glede na 
medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Iz tega smo dobili drevo kriterijev. 
Kriterije smo definirali z zalogami vrednosti za merjenje. S 16 kriteriji smo pojasnili 
vplivne tehnične dejavnike proizvodnje električne energije iz kogeneracije na lesno 
biomaso, 10 kriterijev je sestavljalo vplivne okoljske dejavnike, 19 kriterijev je 
opredeljevalo ekonomske učinke. 

2.3 Vrednotenje, analiza in izbira alternativ 

Oceno tehničnega vidika, okoljskih dejavnikov in ekonomskih učinkov smo dobili s 
hierarhično agregacijo teh spremenljivk. 

Za vrednotenje večparametrskega modela kogeneracij na lesno biomaso smo določili 
odločitvena pravila s pomočjo uteži. Zgrajen model je predstavljal komponente z 
vrednostmi, ki so se razlikovale glede na vplivni delež. Alternative smo vrednotili po 
posameznih kriterijih iz zalog vrednosti.  

Pri izračunu vseh alternativ je bil uporabljen program Excel. Uporabljen model se je 
imenoval model utežne vsote oziroma model za večkriterijski izbor, kjer vrednosti 
kriterijev najprej preslikamo v njihove koristnosti, te pa potem z utežno vsoto še v 
koristnost alternativ.  

Končno vrednost modela utežne vsote vrednosti kriterijev najprej preslikamo v 
njihove koristnosti, te pa potem pomnožimo z upoštevanjem uteži. Seštevek vseh 
koristnosti je vrednost, ki jo primerjamo s posameznimi alternativami. Razvrstimo jih po 

rangu; najvišja uvrstitve po rangu so najboljše.  

2.4 Izhodiščno vrednotenje z metodo Kepner – Tregoe 

Izhodišče je bilo vrednotenje z metodo Kepner-Tregoe (K-T; Kepner in Tregoe, 
1981), kjer smo vrednotili alternative z opazovanjem in z medsebojnim primerjanjem. 
Alternative po posameznih parametrih smo ocenjevali s točkami od 0 do 10, kjer 10 
pomeni idealno, najboljšo, najbolj zaželeno vrednost, 0 pa najslabšo, najmanj zaželeno 
vrednost. Podobno smo s točkami od 1 do 10 določili uteži posameznih parametrov.  

Pri metodi K-T smo lahko določili uteži parametrov na dva načina: dogovorno, da 
ima najpomembnejši parameter neko konstantno utež, naprimer 10, ali kar je tudi 
pogosto 100. Uteži preostalih parametrov smo potem določili relevantno glede na 

najpomembnejši parameter. Druga možnost je bila, da smo utež 100 (ali 100 %) 
porazdelili med vse parametre, kar pomeni, da smo uteži normirali na 100 %. Največja 
je bila utež pri parametru cena električne energije (10) in subvencija – obratovalna 
podpora električne energije (10). 
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2.5 Analiza tveganja »Kaj-če« 

V analizi »Kaj-če« smo ugotavljali tveganja, če bi se spremenil končni rezultat kake 
alternative. Predpostavili smo na primer, če bi se spremenila subvencija – obratovalna 
podpora s strani Agencije za energijo RS: za KGL 45 kW se poveča subvencija z vidika 
spodbujanja novih manjših virov energije in se ocena poveča za 2 točki, za KGL 150 kW 
se subvencija poveča za 1 točko, za KGL 225 kW se subvencija zmanjša za 1 točko, za 
KGL 450 kW se subvencija zmanjša za 2 točki. Posledično končne cene proizvedene 
energije z upoštevano državno subvencijo vplivajo na finančni rezultat naložbe in 
ekonomske kazalnike, ki smo jih uporabili v modelu (interna stopnja donosnosti, kazalnik 
rentabilnosti naložb in doba vračanja naložbe). 

2.6 Večkriterijska analiza s programskim sistemom DEXi 

DEXi je računalniški program za odločanje več atributov. Namenjen je interaktivnem 
razvoju kvalitativnih modelov z večparametrskimi odločitvami in oceno možnosti. To je 
koristno za podpiranje kompleksne naloge odločanja, kadar je treba izbrati določeno 
možnosti iz nabora, ki izpolnjujejo cilje odločevalcu. Hierarhična struktura predstavlja 
razkroj problema odločanja v podprobleme, ki so manjši, manj zapleteni in jih lažje 
rešujemo kot celoten problem (Bohanec, 2016). 

Metoda kvalitativnega večparametrskega modeliranja, podprta z domačim 
programom DEXi, se je uveljavila pri reševanju širokega spektra odločitvenih problemov. 
S programom DEXi razvijamo modele, ki opisujejo vzročno-posledične relacije med 
spremenljivkami in se ne ukvarjajo z globljimi razlogi. Modeli DEXi vsebujejo 
komponente, ki so v osnovi preproste in razumljive večini uporabnikov: simbolične 
spremenljivke, hierarhijo spremenljivk in odločitvena pravila tipa »kaj – če«. K temu je 
treba  dodati še učinkovite mehanizme, s katerimi program DEXi pomaga uporabniku pri 
definiranju omenjenih komponent in ohranjanju njihove logične konsistentnosti 
(Bohanec in Žnidaršič, 2010). Kot pomembno prednost metode DEXi so sodelujoči 
raziskovalci omenjali tudi priložnost, da znotraj enega modela združijo in enakovredno 
obravnavajo dejavnike, ki izvirajo iz različnih področij (Bohanec in Žnidaršič, 2010). 
Program DEXi je bil sprva zasnovan kot izobraževalni program za pouk odločitvenega 
modeliranja na gimnazijah in univerzah (Krapež in Rajkovič, 2003). Bohanec in Žnidaršič 
(2010) ugotavljata, da se je metoda kvalitativnega modeliranja DEX, program DEXi ter 
modeli za podporo pri odločanju na področju uporabe gensko spremenjenih organizmov 
(GSO) izkazala za zelo uporabno, ker omogoča integracijo in transparentno predstavitev 
odločitvenega znanja v obliki hierarhične strukture kvalitativnih spremenljivk in 
odločitvenih pravil, komuniciranje in izmenjavo znanja med eksperti različnih področij, 
aktivno vrednotenje in analizo odločitvenih alternativ ter operacionalizacijo odločitvenih 
postopkov v obliki modelov in računalniških orodij (Bohanec in Žnidaršič, 2010). Modeli 
DEXi so simbolični, zato so do neke mere tudi nenatančni, njihovi rezultati pa so le 
približne ocene. Ker so spremenljivke modela diskretne, lahko nastopi problem 
ločljivosti, ko model ni sposoben razlikovati med alternativami, ki se med seboj le malo 
razlikujejo (Bohanec in Žnidaršič, 2010). Izkušnje pri modeliranju proizvodnih 
energetskih naprav pri odločanju za naložbe v bioplinarne z večkriterijsko analizo (Papler 
in Bojnec, 2013) smo uporabili za specifičen primer kogeneracije na lesno biomaso, kar 
je bil izziv za razvoj teh sistemov, saj ima Slovenija velike lokalne zaloge lesa kot 
alternativnega energenta, ki daje priložnosti v kmetijstvu in v razvoju podeželja. 
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2.6.1 Struktura modela 

S pomočjo programskega sistema DEXi smo oblikovali model. Najprej smo določili 
strukturo in kriterije, katerim smo določili zalogo vrednosti. Le–ta je lahko številka 
oziroma številčni interval (0, 0-10000 …) ali pa besede (sprejemljiv, nesprejemljiv …). 
Na koncu smo določili še funkcijo koristnosti, po kateri se vrednosti posameznih 
parametrov združujejo v neko sprejemljivko, ki ponazarja končno oceno ali koristnost 
variante. Rezultate vrednotenja pa nam prikaže grafično in na podlagi izbranih kriterijev 
celo izpiše poročilo (Gavrić, 2011).  

Vrednotenje variant pri večparametrskem odločanju poteka na osnovi 
večparametrskega odločitvenega modela, ki je sestavljen iz treh komponent. Vhod v 

model kogeneracija na lesno biomaso predstavljajo kriteriji: tehnični vidik, okoljski 
dejavniki in ekonomski učinki. To so spremenljivke, ki ponazarjajo podprobleme v 
strukturi modela z dejavniki.  

2.6.2 Merske lestvice in zaloge vrednosti parametrov 

Vsem kriterijem določimo mersko lestvico z zalogami vrednosti, ki jo lahko kriteriji 
zavzamejo pri vrednotenju (slika 1). Priporočljivo je, da je zaloga vrednosti vedno 
urejena od slabe proti dobri, ker s tem povečamo razumljivost modela in hkrati 
pripomoremo k lažji definiciji funkcij koristnosti. 

 

 

Slika 1: Zaloge vrednosti za izrabo lesne biomase s tehničnega in ekološkega vidika 

2.6.3 Funkcije koristnosti 

Funkcije koristnosti so pravila – predpisi, po katerih se vrednosti posameznih 
parametrov združujejo v spremenljivko, ki ponazarja končno oceno ali koristnost 
variante. Funkcije koristnosti definiramo od nižjih nivojev do višjih nivojev v drevesu 
kriterijev. Koren drevesa predstavlja končno oceno alternativ. V programu DEXi 
zapišemo pravila v tabelo z vsemi kombinacijami za katere definiramo vrednost, ki jo 
parameter zavzame (slika 2). 

 

  



© DAES 2016 

Večkriterijska analiza DEX za kogeneracijo z lesno biomaso 

 309 
 

 
 

 

Slika 2: Odločitvena pravila za poddrevo spodbude in komuniciranje 

V programu DEXi nastavimo uteži v posameznih vozliščih, kjer združujemo več 
kriterijev v poddrevo in jim z vidika vpliva določimo vrednost uteži. Vsota uteži kriterijev 
znotraj poddrevesa je 100. Pri kogeneraciji na lesno biomaso sta najbolj najbolj 
pomembna tehnični vidik (ustreznost) z utežjo 39 % in ekonomski učinki z utežjo 41 %. 
Okoljski dejavniki imajo utež 20 %. 

3 REZULTATI 

3.1 Metoda Kepner - Tregoe 

Z metodo K-T so bili ugotovljeni rezultati: KGL 225 kW je dobila največ točk (1.664 
točk), sledi ji KGL 150 kW (1.606 točk), na tretjem mestu je KGL 450 kW (1.233 točk), 
najslabša je alternativa KGL 45 kW (1.149 točk). 

3.2 Analiza »Kaj–če« 

Z analizo »Kaj-če« smo analizirali tveganja zaradi spremenjenih subvencij – 
obratovalne podpore za proizvodne vire iz OVE. Spremenili so se rezultati pri najboljši 

izbiri kogeneracij na lesno biomaso. Najboljša izbira je KGL 150 kW (1.636 točk), ki je 
prehitela KGL 225 kW (1.634 točk). Na tretjem mestu je KGL 45 kW, ki je povečala 
seštevek vrednosti (1.209 točk), na četrtem mestu je KGL 450 kW s še nižjim seštevkom 
vrednosti (1.173 točk). 

3.3 Združevanje skupin parametrov 

Pri 45 kriterijih na 4. nivoju z združevanjem skupin parametrov v drevesni strukturi 
smo dobili 19 skupin na 3. nivoju, 8 skupin na 2. nivoju in 3 glavne skupine: tehnični 
vidik, okoljski dejavniki ter ekonomski učinki na 1. nivoju. Z združevanjem skupin 
parametrov smo dobili uravnoteženje in vplivne spremenljivke, ki so prikazane v 
preglednici 1. Z njimi smo zgradili strukturni model kogeneracij na lesno biomaso. 

Izračune smo uporabili pri definiranju razmerij med posameznimi spremenljivkami v 
posamezni skupini. Med glavnim skupinami je bil izračunan kot najpomembnejši tehnični 
vidik (6,65), pred ekonomski učinki (ocena 5,35) in okoljski dejavniki (4,79). Dokazana 
je bila občutljivost z vidika kriterija subvencije, saj se je pri spremembi vrednosti vrstni 
red najuspešneših naložb spremenil. 



310 

© DAES 2016 

Drago Papler in Štefan Bojnec 

 
 

 
 

Preglednica 1: Uravnoteženo združevanje skupin parametrov KGL 

1. nivo 2. nivo 3. nivo 4. nivo Ocena 

Tehnični vidik 
6,65 

Energetsko – 

tehnične 
karakteristike 

5,79 

Stanje objekta 3,67 

Velikost – moč 4 

Starost 2 

Posodobitev 5 

Tehnologija 5,00 

Skladišče in logistična podpora 4 

Odjemna naprava 2 

Transporter do kogeneracije 6 

Kogeneracijska enota 8 

Regulacija in krmiljenje 
7,50 

Monitoring in nadzor  8 

Zanesljivost naprav 7 

Obratovanje 

in vzdrževanje 
7,00 

Organizacija vzdrževanja naprav 6 

Znanje in usposobljenost upravlj. 8 

Odzivnost in ukrepanje 7 

Izraba goriva 

8,50 

Lesna biomasa 
8,50 

Sestava lesne biomase 8 

Kakovost lesne biomase 9 

Pogoji skladiščenosti 
6,50 

Prostornost in zaloge 4 

Suhost prostora 9 

Okoljski 

dejavniki 
4,79 

Vplivi okolja 

4,33 

Lokacija 

4,33 

Hrup v okolju 7 

Logistične motnje 5 

Prostorski vidik 1 

Varnost in zdravje 

5,33 

Požarno varstvo 8 

Zdravstveni vidik 7 

Emisije v okolju 1 

Osveščanje 

4,75 

Marketing in 
izobraževanje 5,00 

Marketing 7 

Promocija dobrih praks  3 

Spodbude in 
komuniciranje 4,50 

Mehanizmi in javno mnenje 5 

Komunikacijska podpora 4 

Ekonomski 
učinki 

5,35 

Prihodki 5,58 

Donos od električne 
energije 

7,67 

Cena električne energije 10 

Obratovalna podpora el. en. 10 

Lastna poraba el. energije 3 

Donos od toplote 3,50 
Direktna prodaja toplote 4 

Lastna poraba toplote 3 

Stroški 
3,50 

Stroški proizvodnje 
6,00 

Stroški obratovanja in 
vzdrževanja 

7 

Stroški dela  5 

Dobava in transport 

3,50 

Stroški nabave lesne biomase 4 

Prevozni stroški 3 

Sponzorstva in reklama 1,00 1 

Raziskave in 

razvoj 
5,25 

Razvojni potencial 

5,00 

Razvojne priložnosti, vlaganja 6 

Izpopolnjev. naprav (izkoristki) 4 

Inovacije 

in izboljšave 5,50 

Prenos tehnologij 5 

Širitev tehnoloških naprav 3 

Učinki 

7,08 

Energetski 

učinki 7,50 

Specifična poraba goriva  8 

Obratovalne ure  7 

Ekonomski kazalniki 
6,67 

Interna stopnja donosnosti 8 

Kazalnik rentabilnosti naložb 5 

Doba vračanja naložbe 7 

Vir: lastni izračuni 

3.4 Rezultati z uporabo programa DEXi 

Pri vrednotenju kogeneracij na lesno biomaso je bil glede na primarni nivo hierarhije 

večkriterijskega odločitvenega modela DEX, najboljše ocenjen »tehnični kriterij«, sledi 
mu »ekonomski kriterij«, manj vpliva ima »okoljski kriterij« (slika 3, 4). 
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Slika 3: Tehnični in ekološki učinki za štiri variante 

Na podlagi primerjalnih rezultatov smo izbrali najugodnejšo varianto. Primerjave 
vseh alternativ smo izvedli za posamezna poddrevesa. Program DEXi je izrisal grafikone 
glede na izbrane kriterije.  
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Slika 4: Ekonomski učinki za štiri variante 

Z uporabo DEXi je analiza pokazala, da sta prav dobri kogeneraciji na lesno biomaso 
KGL 150 kW in KGL 225 kW, dobra KGL 450 kW in sprejemljiva KGL 45 kW (slika 5). 

 

Slika 5: Končna ocena učinkov kogeneracij na lesno biomaso 

Po tehničnem vidiku je odlična KGL 225 kW, prav dobra KGL 150 kW in KGL 450 kW, 
sprejemljiva pa KGL 45 kW. Okoljski dejavniki so več upoštevani pri KGL 45 kW, KGL 
150 kW in KGL 450 kW. Ustrezno upoštevane okoljske dejavnike ima KGL 225 kW. Prav 

dobro oceno ekonomskih učinkov imata KGL 150 kW in KGL 225 kW, sprejemljivo pa 
KGL 45 kW in KGL 450 kW. Močne energetsko-tehnične karakteristike ima KGL 225 kW, 
primerne KGL 150 kW in KGL 450 kW, šibke pa najmanjša KGL 45 kW. Pri izrabi goriva 
dosegajo večji izkoristek KGL 45 kW, KGL 150 kW in KGL 225 kW, solidni izkoristek pa 
dosega KGL 450 kW. Pri vplivih okolja je najbolje ocenjena najmanjša KGL 45 kW z 

Kogeneracija na lesno biomaso

odličnaprav dobradobrasprejemljivaslaba

KGL 450 kW

KGL 225 kW

KGL 150 kW

KGL 45 kW
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oceno velik vpliv, srednji vpliv imata KGL 150 kW in KGL 450 kW. Slab, minimalni vpliv 
na varstvo okolja ima KGL 225 kW. Z vidika ozaveščanja ima visoko oceno KGL 225 kW, 
srednjo oceno imata KGL 150 kW in KGL 450 kW (slika 6).  

 

Slika 6: Ozaveščanje 

Z vidika prihodkov (cena na enoto) ima najboljšo ceno KGL 45 kW, srednjo ceno KGL 
150 kW in KGL 225 kW, najnižjo ceno pa KGL 450 kW. Najnižje stroške ima najmanjša 
KGL 45 kW za individualne sisteme v stavbah in na kmetijah. Srednje ocene stroškov 
imajo kogeneracije na lesno biomaso KGL 150 kW in KGL 225 kW v industrijskih in 
obrtno-skladiščnih objektih. Najnižje stroške ima KGL 450 kW z vidika ekonomije obsega 
soproizvodnje električne energije in toplote, ki jo distribuira preko sistema daljinskega 
ogrevanja. Pri raziskavah in razvoju ima zelo pomembne rezultate KGL 225 kW, srednje 
pomembne rezultate imata KGL 150 kW in KGL 450 kW; KGL 45 kW ne dosega 
pomembnih rezultatov. Zelo pomembne učinke dosegata KGL 150 kW in KGL 225 kW, 
pomembne učinke ima KGL 450 kW in nepomembne učinke KGL 45 kW (slika 7). 

 

 

Slika 7: Učinki 

Osveščanje

visokosrednjenizko

KGL 450 kW

KGL 225 kW

KGL 150 kW

KGL 45 kW

Učinki

zelo pomembnibolj pomembnipomembnimanj pomembninepomembni

KGL 450 kW

KGL 225 kW

KGL 150 kW

KGL 45 kW
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3.5 Analiza občutljivosti razvitega modela »Kaj–če« 

V analizi »Kaj-če« smo uporabili predpostavko s spremembo obratovalne podpore. Z 
vidika ekonomike in utežmi obsega proizvodnje sta dosegali boljše rezultate kogeneraciji 
na lesno biomaso srednjih instaliranih moči KGL 150 kW in KGL 225 kW (sprememba 
subvencij). Cena na enoto z vidika ekonomije obsega, ki jih predstavljajo obratovalne 
ure posledično vpliva na prihodke, upoštevanje le-teh pa pri prevrednotenju ekonomskih 
kazalnikov. 

4 Razprava 

4.1 Ugotovitve predhodnih analiz  

Z metodo K-T smo ugotovili, da ima največji učinek izgradnja tehnološko sodobnih 
kogeneracij na lesno biomaso srednjega velikostnega razreda, če imamo za to ustrezne 
pogoje in finančna sredstva.  

V analizi občutljivosti med kogeneracijami na lesno biomaso z vidika sprememb 
subvencij in posledično sprememb prihodkov in izračunov ekonomskih kazalnikov, se je 
vrstni red kogeneracij na vrhnjem in spodnjem nivoju zamenjal. V analizi »Kaj-če« nam 
rezultat pove močan vpliv subvencijske politike do OVE. 

Z združevanjem skupin parametrov nam daje analitično oceno, ki je uravnotežena z 
združevanjem skupnih parametrov. Nazorna je primerjava med posameznimi 
spremenljivkami (parametri) v drevesu oz. vejah drevesa. 

4.2 Ugotovitve analize DEXi 

Konkretni rezultati vrednotenja modela so dali ocene za medsebojno primerjavo 
odločitev za naložbe v kogeneracije na lesno biomaso. Situacija med alternativami se 
spremeni, ko predpostavimo spremembo subvencij – obratovalnih podpor. Model lahko 
uporabimo za odločitve naložb v obnovljive vire energije in učinkovite rabe energije, 
vendar z drugimi specifičnimi parametri. Največja težava je izbira ustreznih odločitvenih 
kriterijev, zato je pomembno, da izberemo ključne kriterije, ki najbolj vplivajo na končno 
odločitev.  

Odločitveni model smo zgradili z elektronsko preglednico Microsoft Excel in z 
orodjem DEXi, ki je bolj uporabno pri izgradnji odločitvenega modela, saj omogoča 
izgradnjo celega drevesa. Izbrano alternativo, preverimo z vidika zastavljenih ciljev in 
tveganj. V zadnjem koraku realizacije se odločimo za implementacijo izbrane alternative. 

4.3 Implementacija odločitve 

Kogeneracija na lesno biomaso KGL 225 kW se nahaja v sklopu Biomasnega centra 
Gorenjske, na industrijski lokaciji na Savski cesti v Kranju. Biomasni center Gorenjske 
vključuje kogeneracijo s petimi pečmi na lesno uplinjanje ter sušilnico lesnih sekancev z 
odpadno toploto iz kogeneracije. Biomasni center Gorenjske z letno kapaciteto 50.000 
nasutih metrov (nm3) lesa, je edini večji center na Gorenjskem z velikim lokalnim 
vplivom, saj oskrbuje 13 elektrarn. Ideja in izgradnja projekta sega v leto 2014, 
kogeneracija pa je začela obratovati marca 2015. Sušilnica lesnih sekancev je bila 

dograjena konec leta 2015. V skladišču se v štirih dneh posuši okoli 700 nm3 lesnih 
sekancev, mesečno posušijo okoli 4.000 nm3 lesnih sekancev. Vlaga suhih sekancev 
znaša 7–8 %. Najnovejša tehnologija omogoča zagotavljanje vrhunske kvalitete 
sekancev. Sekance poleg dobaviteljev izdelujejo in dobavljajo sami. Ko se sekanci v 
sušilnici posušijo in presejejo, pa za njimi ostane prah, ki se zbira v skladišču. Tega 
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prodajajo predvsem podjetjem, ti pa jih pri kurjenju mešajo z drugim kurivom. Glede 
prašnih delcev opravijo periodične meritve glede dovoljenih vrednosti. V sušilnici, ki 
deluje vse leto, uporabljajo domače in slovensko znanje, tehnologijo pa stalno 
prilagajajo. Želeno vlago sekancev nastavijo s pomočjo računalnika, pri tem je še vedno 
potrebno ročno preverjanje. Transportna pot lesnih sekancev poteka od odjemne 
naprave preko transporterja do kogeneracije. Pri izgorevanju lesnih sekancev v pečeh 
nastaja lesni plin. Produkt je soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE). 
Kogeneracija ima 225 kW instalirane električne moči in 450 kW toplotne moči. 
Postrojenje je sestavljeno iz petih kogeneratorjev Spanner, HKATS 45, električne moči 
45 kW in toplotne moči 90 kW. Sušilnica Biosuho 900 ima moč 900 kW s kapaciteto 1,5 
tono suhega materiala lesne biomase na uro, od tega 250 kg porabijo v lastnem procesu 
proizvodnje, ostali proizvodeni lesni sekanci so namenjeni za prodajo. Čez sistem 
sušilnice gre 10 nasutih metrov (nm3) sekancev na uro. Proizvodni sistem na lesno 
biomaso ima pet nemških Spannerjevih peči po 45 kW, ki letno proizvedejo 1,5 GWh 
električne energije in 3,2 GWh toplote za kar letno porabi 7.500 (nasutih metrov (nm3) 
lesnih sekancev. Toploto porabijo v 80 % za sušilnico, ostalo porabijo za ogrevanje. 
Proizvodni objekt električne energije je interno priklopljen po PX3 shemi, ki najprej 
porabi električno energijo za notranje potrebe lastne rabe elektrarne in napajanja 
celotne industrijske stavbe, ostalo električno energijo pa oddajajo v javno distribucijsko 
omrežje. Mesečna proizvodnja kogeneracije v pasu je 130 MWh električne energije 
(Papler, 2016). Odjem toplote ni vedno enak, pozimi je večji zaradi spremembe zunanje 
temperature in ogrevanja stavbe. Porabijo vso toploto, sušilnica obratuje in se ustavi, če 
ni dovolj toplote. S pridobljeno toploto letno posušijo več kot 50.000 m3 sekancev v 
Biomasnem centru Gorenjske ter ogrevajo prostore tamkajšnja podjetja in vrtca 
(Brankovič, 2016). Celotna investicija je znašala 2 milijona evrov (Godnov, 2016). 
Vračilna doba celotnega sistema je 8–10 let. Za kogeneracijo so dobili tudi ugodno 
posojilo preko Eko sklada.  

Kogeneracija na lesno biomaso je priložnost za uporabo slabšega lesa za malo 
podjetništvo in zaslužek na podeželju. V okviru programa Podeželsko razvojno jedro 
(PRJ) je Center za trajnostni razvoj podeželja v sodelovanju s podjetjem Gaj les, d.o.o. 
pripravil razvojno-izobraževalno predstavitev vzpostavitve ter praktičen prikaz delovanja 
in upravljanja kogeneracijskega sistema podjetij na območju industrijske cone v Kranju. 
Od jeseni 2014 se tam pridobljena energija iz lesne biomase uporablja za ogrevanje 

stavb, sušenje lesnih sekancev ter pridobivanje elektrike (CTRP Kranj, 2016). Za 
kogeneracijske sisteme je pomembna tudi višja kakovost lesne biomase, na primer 
maksimalna količina vode do največ 12 %. Za potencialne podeželske podjetnike je 
zanimiv podatek, da se investicija za eno kogeneracijsko enoto moči 50 kW ter v 
vrednosti 240.000 evrov povrne v 5–6 letih (4.800 evrov na instaliran kilovat moči 
motorja). Tak izračun pa velja ob sistemu subvencij za obnovljive vire energije, ki je 
veljal do leta 2014, na novega pa se še vedno čaka (Brankovič, 2016). 

Podjetje Gaj les, d.o.o. iz Tržiča oskrbuje kotlovnice in toplarne z lesno biomaso 
(Šubic, 2016). Letno proda okoli 150.000 nm3 biomase. V kurilni sezoni razvozi okoli 
50.000 nm3 lesnih sekancev za potrebe daljinskih ogrevanj in kogeneracijskih naprav. V 
Avstrijo izvozijo približno 100.000 nm3 biomase. Leta 2013 so zgradili prvo lastno 

kotlovnico za daljinsko ogrevanje v stanovanjskih blokih v Bistrici pri Tržiču. Oskrbujejo 
400 odjemalcev oziroma 6 blokov s 112 stanovanji. Velikost zalogovnika je 80 nm3, letna 
poraba sekancev 1.200 nm3. Letna proizvedena toplotna energija znaša 800 MWh, kar 
je ekvivalentno približno 100.000 litrom kurilnega olja (Vršnak, 2016). 
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5 Sklep 
Raziskava je temeljila na razvoju energetsko-okoljsko-ekonomskega simulacijskega 

modela kogeneracijskih enot za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno 
biomaso. Uporabljen je bil večkriterijski odločitveni model na podlagi metode DEX za 
kvalitativno oceno proizvodnega obnovljivega vira energije (OVE). Rezultati 
večkriterijskega vrednotenja posameznih variant kažejo na podobnosti in razlike med 
posameznimi kriteriji in združenimi kriteriji. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so s 
tehničnega vidika sprejemljivejše sodobne tehnološko izpopolnjene kogeneracijske 
naprave, ki uplinjajo lesno biomaso in minimalno povzročajo zastoje in zamašitve zaradi 
katrana. Pri izgorevanju je pomembna ustrezna priprava kakovostne lesne biomase. V 
primeru izpada proizvodnje zaradi okvar, je pomembna signalizacija delovanja, da je 
lahko hitro in uspešno ukrepnje. Les je naraven dejavnik, ki pri predelavi in gorenju 
ustvarja prašne delce, ki vplivajo na kakovost zraka, zdravstveni vidik in ekološke 
dejavnike. Pri večjih tehnološko zahtevnih kogeneracijskih enotah so vplivi majhni, večji 
pa so v predelovalnih obratih in skladiščih. Če so na primerno oddaljeni lokaciji, ne 
povzročajo emisij trdih delcev kot pa slabo nadzorovana individualna kurišča v 
stanovanjskih hišah. Ekonomski učinki so povezani z učinkovitostjo kogeneracijskih enot 
in proizvodnostjo doseženih obratovalnih ur ter odkupnih cen toplote in električne 
energije, kjer je pomembna postavka državna subvencija za okolju prijazne proizvodne 
naprave na obnovljive vire energije. Z analizo občutljivosti »kaj-če« razvitega modela 
smo ugotovili, da imajo subvencije velik vpliv na prihodke in finančni rezulat, ki ga 

merimo z ekonomskimi kazalniki. 

Večkriterijska analiza DEXi za kogeneracijo z lesno biomaso združuje različna 
področja, ki jih nivojsko strukturiramo. Metoda podpira interdesciplinarno povezovanje 
področij in osnovo za strateško upravljanje in odločanje na področju uporabe obnovljivih 
virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE). 
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