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Uvodnik

Drage kolegice in kolegi, 

pred vami je že peta izdaja Letnega biltena 2016 Društva prijateljev agrarne eko-
nomike (DPAE), ki vsebuje zanimive in poučne strokovne članke članov društva s 
področja agrarne ekonomike in širše. 

Društvo DPAE je v letu 2016 delovalo po zastavljenih ciljih, ki smo si jih zastavili v 
začetku leta. Od leta 2014 deluje DPAE v javnem interesu na področju kmetijstva 
in razvoja podeželja. Zato velja izpostaviti, da smo tudi v letu 2016 posvečali veliko 
pozornost spodbujanju in dvigovanju osveščenosti na področju varne hrane in pre-
hranske samooskrbe med mladimi in že četrto leto zapored izvedli anketiranje po 
pomurskih osnovnih in srednjih šolah, in sicer na temo o vsakodnevnem življenju in 
prehranjevanju otrok in dijakov. Število vseh učencev, ki so rešili anketo v letu 2016, 
je bilo 342, prvič pa smo anketirali tudi dijake, ki jih je bilo 315. Skupaj smo tako v 
letu 2016 anketirali kar 657 otrok in dijakov. Rezultati nam bodo služili kot smernice 
v prihodnosti, da bo kmetijstvo bolj cenjeno in prepoznavno v pomurskih osnovnih 
in srednjih šolah ter širše. Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnosti pod pogoji, 
ki jih za opravljanje te dejavnosti določa Zakon o društvih.

Posebej se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so nas v letu 2016 podprli z donaci-
jami. Kot vsako leto do sedaj, smo v mesecu marcu 2016 zaposlili eno brezposelno 
osebo, ki je bila prijavljena na ZRSZ in je izpolnjevala vse pogoje za vključitev v pro-
gram javnih del. 

Za nami je bogato leto, saj smo si zastavili veliko novih ciljev in se lotili bolj in manj 
zahtevnih izzivov. Že nestrpno čakamo in se veselimo leta, ki prihaja naproti, saj 
imamo za zastavljene cilje že načrtovane aktivnosti, ki si jih želimo izvesti v letu 2017. 

Društvo prijateljev agrarne ekonomike (DPAE) vam želi veliko uspehov in vse dobro 
v letu 2017. 

Silvo Pozderec mag.
Predsednik DPAE
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Društvo in pridobitne dejavnosti  

Božo SMODEK mag.

Društvo in pridobitne dejavnosti 
Pojasniti želim, kakšne omejitve imajo društva pri opravljanju pridobitnih dejavnosti. Društvo je namreč 
nepridobitno združenje najmanj treh članov, ki pa lahko za podporo opravljanja nepridobitne dejavnosti 
opravlja tudi pridobitne dejavnosti.

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga (najmanj tri) ustanoviteljice oziroma 
ustanovitelji, skladno z Zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Društvo samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju 
društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.

Ni pa dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička, ali društva, katerega izključna 
dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva. Društvo lahko opravlja 
pridobitno dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa Zakon o društvih.

Če društvo opravlja pridobitno dejavnost, mora biti določena v temeljnem aktu ter povezana z namenom 
in cilji kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potreb-
nem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Iz tega sledi, da 
mora društvo imeti v temeljnem aktu (statutu) vpisane dejavnosti, ki jih opravlja, v skladu s Standardno 
klasifi kacijo dejavnosti. Glede na vrsto dejavnosti mora izpolnjevati tudi posebne pogoje, v kolikor so do-
ločeni z drugimi predpisi. V nasprotnem primeru se šteje, da opravlja delo na črno.

Slednje opredeljuje tudi Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2), ki v prvem odstavku 9. člena 
določa, da

… Zavezanec kot zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni 
sindikat ne plača davka po tem zakonu, če:

1. je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in

2. dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.
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Društvo in pridobitne dejavnosti

Božo SMODEK mag.

Plačevanja davka so oproščena društva ob pogoju, da tudi dejansko poslujejo skladno z namenom usta-
novitve in delovanja. Navedena oprostitev velja le za opravljanje nepridobitne dejavnosti, v vsakem pri-
meru pa so tudi ti zavezanci dolžni plačevati davek iz opravljanja pridobitne dejavnosti, kot izrecno določa 
drugi odstavek 9. člena ZDDPO-2:

Ne glede na prvi odstavek tega člena, plača zavezanec iz prvega odstavka tega člena davek po tem zakonu 
od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti pojasnjuje razliko med pridobitno in neprido-
bitno dejavnostjo, in sicer se za NEPRIDOBITNO štejejo:

• donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma 
so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fi zičnih in pravnih oseb brez 
obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe, 

• članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov zavezancu 
in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine, torej da v celoti ali deloma ne pred-
stavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi 
članom ali njihovim povezanim osebam;

• volila in dediščine;

• prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za zdravstveno za-
varovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;

• obresti za sredstva na podračunih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa (EZR) 
države oziroma občin in obresti za vloge, naložene v okviru sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) 
države oziroma občin;

• sredstva za izvajanje javne službe iz javnofi nančnih virov;

• namenska javna sredstva.

Za PRIDOBITNE pa po Pravilniku štejejo:

• sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega 
pravilnika (kot so doplačila uporabnikov),

• bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in 
hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic 
Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno viši-
ne 1000 evrov letno,

• dividende in drugi dohodki iz naložb,
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Društvo in pridobitne dejavnosti

Božo SMODEK mag.

• dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov članom in nečla-
nom ter s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar 
obiščejo zavezanca,

• najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali 
opreme drugim osebam,

• dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev,

• plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih 
srečanjih, ki jih organizira zavezanec,

• plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih 
organizira zavezanec,

• dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec.

Viri:

• Zakon o društvih

• Zakon o davku od dohodka pravnih oseb

• Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Davčne blagajne niso več potrebne

Društva in nepridobitne organizacije, ki niso davčni zavezanci, niso več zavezana k izdaji računov za do-
bave blaga in storitev, če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem 
letu ne bo presegla (oziroma verjetno ne bo presegla) 5.000 evrov in če so te dobave opravljene končnim 
potrošnikom. S tem se za  društva, katerih izdaja računov na prireditvah je bil trn v peti od januarja letos, 
ter tudi za  društva in nepridobitne organizacije kot so npr. šole s svojimi šolskimi bazarji, ukinjajo davčne 
blagajne. Račun morajo še vedno izdati, kadar opravijo dobavo blaga ali storitev za davčnega zavezanca.

Dobrodošle spremembe za mala društva in druge manjše občasne organizatorje prireditev pa bodo ve-
ljale pod nekaterimi pogoji. Finančna uprava RS (Furs) pri tem opozarja, da cilj društev in drugih oseb, ki 
niso osebe javnega prava, ne sme biti doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, pa ga ne smejo 
razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje svojih storitev.

Nadalje je stopilo v veljavo, da društva in druge neprofi tne organizacije upravljajo in vodijo večinoma pro-
stovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti 
ter, da zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi.
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Društvo in pridobitne dejavnosti  

Božo SMODEK mag.

Izjema od obveznosti izdajanja računov velja tako v primeru občasnih dogodkov kot tudi v primeru konti-
nuiranih dobav (večkrat na leto) ali po vnaprej določenem programu (npr. vsak mesec, nekaj dni v mese-
cu, vsak določen dan/dneve v tednu ali pogosto v času sezone ipd.).

Tiste nepridobitne organizacije, ki so ustanovljene s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, fi lozof-
ske, humanitarne ali državljanske narave, prav tako sodijo med izjeme. Med izjeme pa sodijo tudi društva 
in ostale osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje za izjemo ob vezanosti izdajanja računov in bodo 
opravljale dobave svojim članom kot povračilo za članarino ali bodo opravljale dobave v primeru, ko se 
ne pobira članarina (v primeru rednih ali občasnih aktivnosti društev – npr. prodaja koledarjev društev).

Kaj pa ko vrednost blaga in storitev preseže 5.000 evrov?

Nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 
5.000 evrov obdavčljivih dobav, pa bodo lahko pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od obvezno-
sti izdajanja računov za določene dobave – taka izjema je npr. dobava blaga in storitev v zvezi z dogodki 
za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo opravijo osebe, katerih dejavnosti so opro-
ščene plačila DDV (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, neprido-
bitne organizacije v zvezi s športom in kulturnimi storitvami). Tovrsten dogodek morajo organizirati zgolj 
priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, pri tem pa ne sme iti za izkrivljanje konkurence.

Davčnih blagajn oproščeni tudi  bazarji

Navedeno pomeni, da izjema od obveznosti izdaje računov velja npr. za dobave blaga na  bazarjih in 
dobave, ki jih prostovoljno društvo opravi na veselici (npr. vstopnice in druge dobave), če z njimi zbirajo 
sredstva za svoje delovanje (npr. organizirajo srečelov, pri katerem za kupljeno »srečko« prejmeš dolo-
čene izdelke, ki so jih društvu donirala podjetja ali posamezniki, zbran denar iz naslova prodanih srečk 
pa je namenjen društvu). V to novost niso pa zajete dobave blaga in storitev, ki jih na  veselicah opravlja 
gostinec v svojem imenu.

Na Fursu so še pojasnili, da izjema od obveznosti izdajanja računov predvidena le za namene DDV, ne pa 
tudi za druge namene. Še vedno morajo tudi društva in ostali, na katere se nanaša pravilnik, zagotoviti 
za te izdaje podatke v svojem knjigovodstvu, npr. tako, da popišejo zaloge pred in po prodaji. Hkrati pa 
pravijo: »V kolikor je obveznost izdaje računa predpisana na podlagi druge zakonodaje, pa je treba izdati 
račun.«
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Vsakodnevno življenje in prehranjevanje otrok in dijakov na 
pomurskih osnovnih in srednjih šolah

Silvo POZDEREC mag. / Mojca KLEMENČIČ dipl. inž. agr. ekon. / Vlado ČASAR mag.

Vsakodnevno življenje in prehranjevanje 
otrok in dijakov na pomurskih osnovnih in 

srednjih šolah
Tudi v letu 2016 je Društvo prijateljev agrarne ekonomike (DPAE) posvečalo veliko pozornost spodbujanju 
in dvigovanju osveščenosti na področju varne hrane in prehranske samooskrbe med mladimi, zato je že 
četrto leto zapored v mesecu septembru izvedlo anketiranje po pomurskih osnovnih/srednjih šolah, in 
sicer na temo o vsakodnevnem življenju in prehranjevanju otrok in dijakov na pomurskih osnovnih in sre-
dnjih šolah. V anketi smo letos prvič spraševali po mnenju tudi dijake prvih letnikov pomurskih srednjih 
šol. Število vseh učencev, ki so rešili anketo v letu 2016, je bilo 342, število vseh dijakov pa 315. Skupaj 
smo tako v letu 2016 anketirali kar 657 otrok/dijakov. Rezultati ankete bodo služili DPAE in anketiranim 
OŠ ter srednjim šolam kot ocena o vsakodnevnem življenju in prehranjevanju otrok/dijakov v naši regiji 
ter kot vodilo, kakšne smernice uvesti v prihodnje, da bo kmetijstvo bolj cenjeno in prepoznavno v pomur-
skih osnovnih in srednjih šolah.

V nadaljevanju sledi povzetek odgovorov na anketna vprašanja otrok osnovnih šol.

Na vprašanje »V kakšnem gospodinjstvu živiš?« 53 % učencev je odgovorilo, da živijo v samostojnem go-
spodinjstvu (starši/skrbniki + otroci) v enostanovanjski hiši, 30 % učencev je odgovorilo, da živijo v samo-
stojnem gospodinjstvu v večstanovanjski hiši, v kateri živijo tudi stari starši, 1 % učencev je odgovorilo, da 
živijo v samostojnem gospodinjstvu v večstanovanjski hiši, v kateri so tudi drugi stanovalci, 11 % učencev 
je odgovorilo, da živijo v samostojnem gospodinjstvu v bloku, 4 % učencev je odgovorilo, da si v gospodinj-
stvu (kuhinjo, kopalnico …) delijo s starimi starši ali drugimi osebami in 1 % učencev ni podalo odgovora 
na to vprašanje.

Na vprašanje »Koliko članov šteje tvoje gospodinjstvo?« je 37 % učencev odgovorilo, da njihovo gospo-
dinjstvo šteje 4 člane, 20 % jih je odgovorilo, da je v njihovem gospodinjstvu 5 članov, 17 % učencev je 
odgovorilo, da so v njihovem gospodinjstvu 3 člani, 16 % jih je odgovorilo, da njihovo gospodinjstvo šteje 6 
članov, 5 % učencev pa, da njihovo gospodinjstvo šteje manj kot 3 člane, 3 % učencev je odgovorilo, da nji-
hovo gospodinjstvo šteje več kot 7 članov in 2 % jih je odgovorilo, da njihovo gospodinjstvo šteje 7 članov.

»Kaj je tvoj najljubši obrok in kdo ga najbolje pripravi?« Najpogostejši odgovori učencev na to vprašanje so 
bili: pica, testenine, lazanja, palačinke, paprikaš in meso, najbolje pa jim pripravijo obrok mama, babica in 
oče. »Katero vrsto hrane si znaš sam pripraviti«? najpogostejši odgovori učencev so bili: jajca, testenine, 
palačinke, sendvič, juho, hrenovke, solato in ocvrte jedi. 
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Vsakodnevno življenje in prehranjevanje otrok in dijakov na 
pomurskih osnovnih in srednjih šolah

Silvo POZDEREC mag. / Mojca KLEMENČIČ dipl. inž. agr. ekon. / Vlado ČASAR mag.

»Kje nakupujete največ hrane?« 96 % učencev je odgovorilo, da nakupujejo hrano v trgovini, le 2 % učencev 
je odgovorilo, da nakupujejo hrano na tržnici, prav tako je 2 % učencev odgovorilo, da nakupujejo hrano 
pri kmetu. 

»V kolikor tvoje gospodinjstvo obdeluje vrt, pri katerem delu najraje pomagate?« 68 % učencev je odgov-
orilo, da obdeluje vrt, 22 % učencev je odgovorilo, da nimajo vrta in 10 % učencev je odgovorilo, da ne 
obdeluje vrta. Sicer pa najpogosteje  pospravljajo pridelke z vrta, okopavajo, zalivajo in sejejo. 

V nadaljevanju smo jih povprašali: »S katerimi pridelki tvoja družina sama oskrbuje lastno gospodinjstvo?« 
47 % učencev je odgovorilo, da oskrbuje lastno gospodinjstvo s sadjem in z zelenjavo, 16 % s sadjem, z 
zelenjavo in z mesom, 15 % z zelenjavo, 13 % s sadjem, z zelenjavo, z mesom in z žitaricami (moko, kašo…), 
9 % je kot drugo podalo odgovore (sadje, zelenjava, meso, jajce ali niso odgovorili na vprašanje).

Povprašali smo tudi: »Ali veš, katera živila vsebujejo največ ogljikov hidratov?« Napačno je odgovorilo 34 % 
učencev, delno je pravilen odgovor podalo 51 % učencev, pravilno je odgovorilo le 15 % učencev.

»Ali veš, kaj pomeni kratica GSO?«  Napačno je odgovorilo 65 % učencev, pravilno je podalo odgovor 35 % 
učencev. »Kaj je ekološko kmetijstvo«? Delno je pravilen odgovor podalo 47 %, napačno je odgovorilo 39 
% učencev, pravilno pa 14 % učencev. 

Skupni rezultati ankete tudi v letu 2016 kažejo na to, da je treba v prihodnje otroke v pomurskih osnovnih 
šolah vse več osveščati in izobraževati o vsakodnevnem življenju in  o zdravih prehranjevalnih navadah. 
Že v osnovni šoli je potrebno, da otroci spoznajo in se izobrazijo o zdravih prehranjevalnih navadah, saj 
jim to pomembno koristi za vsakodnevno življenje. Pri vsem tem je pomembno, da učenci dobijo osnovo/
informacijo o prehranjevalnih navadah že od svojih staršev in potem to znanje prenesejo v šolske klopi. 
Učencem svoje znanje in pravilne informacije posredujejo ravnatelji, učitelji in organizatorji za šolsko 
prehrano, da dodatno nadgradijo svoje osnovno znanje še v osnovi šoli. S tem si pridobijo znanje in 
pravilne informacije o vsakodnevnem življenju in prehranjevalnih navadah. Naučiti se morajo zavedati, 
kako pomembne so prehranjevalne navade in kako to posledično vpliva na vsakdanje življenje. Vse to je 
potrebno vključevati v njihov vsakdan in jih k temu spodbujati že doma, kakor tudi v šoli. Zelo pomembno 
je, da za tem vsem stojijo starši, da otroke spoznajo z naravo, jih povabijo k delu in šele takrat bodo otroci 
videli, kaj je res tisto pravo, kar zraste na njihovem vrtu, sosedovem vrtu ali celo njivi. Le tako bodo cenili, 
da je to, kar je pridelano doma, bolj zdravo kot tisto, kar kupimo v trgovini ali tisto, kar prihaja iz uvoza. 
Nekateri izmed njih bodo pridobljeno znanje koristno uporabili v prihodnje in ne bodo več toliko uživali 
maščob. Raje bodo posegali po zdravi hrani in čim več uživali sadje in zelenjavo, kar bo pozitivno vplivalo 
na vsakdanje življenje in dobre prehranjevalne navade.
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Vsakodnevno življenje in prehranjevanje otrok in dijakov na 
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Sledi povzetek odgovorov na anketna vprašanja dijakov srednjih šol.

Na vprašanje »V kakšnem gospodinjstvu živiš?« 58 % dijakov je odgovorilo, da živijo v samostojnem gos-
podinjstvu (starši/skrbniki + otroci) v enostanovanjski hiši, 27 % dijakov je odgovorilo, da živijo v samos-
tojnem gospodinjstvu v večstanovanjski hiši, v kateri živijo tudi stari starši, 1 % dijakov je odgovorilo, da 
živijo v samostojnem gospodinjstvu v večstanovanjski hiši, v kateri so tudi drugi stanovalci, 9 % dijakov je 
odgovorilo, da živijo v samostojnem gospodinjstvu v bloku, 3 % dijakov je odgovorilo, da si v gospodinjstvu 
(kuhinjo, kopalnico …) delijo s starimi starši ali drugimi osebami in 2 % dijakov ni podalo odgovora na to 
vprašanje. 

Na vprašanje »Koliko članov šteje tvoje gospodinjstvo?« je 34 % dijakov odgovorilo, da njihovo gospodin-
jstvo šteje 4 člane, 22 % jih je odgovorilo, da njihovo gospodinjstvo šteje 5 članov, 15 % dijakov je odgov-
orilo, da njihovo gospodinjstvo šteje 6 članov, 13 % dijakov pa, da njihovo gospodinjstvo šteje 3 člane, 7 
% dijakov je odgovorilo, da njihovo gospodinjstvo šteje manj kot 3 člane, 5 % dijakov je odgovorilo, da nji-
hovo gospodinjstvo šteje 7 članov in 4 % jih je odgovorilo, da njihovo gospodinjstvo šteje več kot 7 članov. 

»Koliko članov vašega gospodinjstva je: zaposlenih, brezposelnih, upokojenih, šolarjev, študentov, predšol-
skih otrok? Dijaki so odgovarjali, da je 36 % zaposlenih, 32 % šolarjev, 12 % upokojenih, 10 % brezposel-
nih, 8 % študentov in 2 % predšolskih otrok v njihovem gospodinjstvu. 

»Kaj je tvoj najljubši obrok in kdo ga najbolje pripravi?« Najpogostejši odgovori dijakov so bili: čufti, testen-
ine, pica, pečen piščanec, palačinke in meso. Prav tako so bili najpogostejši odgovori dijakov, da jim na-
jbolje pripravijo obrok: mama, babica, oče in sestra. 

Na vprašanje »Koga v vašem gospodinjstvu bi imenovali za glavno gospodinjo (ne glede na spol), oz. kdo 
opravi največ gospodinjskega dela?« Da je to mama, je odgovorilo 85 % dijakov, babica je odgovorilo 9 % 
dijakov, da oče pa 4 % dijakov, jaz je odgovorilo 1 % dijakov, sestra pa je odgovorilo 1 % dijakov. 

»Pri katerih opravilih v vašem gospodinjstvu najpogosteje opravljate delo in pomagate?« Dijaki so odgov-
arjali, da opravljajo delo in pomagajo pri pripravi obrokov, skrbijo za hišne ljubljenčke, odnašajo odpadke 
v kontejner ali ekološki otok,  pomagajo pri pomivanju posode, pri nabavi hrane in pri strojnih kmečkih 
opravilih, kot je delo s traktorjem in priključki. 

Povprašali smo jih tudi »Katero vrsto hrane si pripraviš najpogosteje«? Najpogostejši odgovori dijakov so 
bili: testenine, jajca, pico, hitro hrano, palačinke, carski praženec, hrenovke, namazan kruh in sendvič. »Kje 
vaše gospodinjstvo nakupi največ hrane«? Najpogostejši odgovori dijakov so bili, da nakupijo največ hrane 
v trgovini (Spar, Hofer, Tuš, Lidl, Mercator, Jager).
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»Na kaj je oseba, ki je odgovorna za nabavo hrane, pri izbiri pozorna?« Najpogostejši odgovor dijakov je 
bila kakovost. »Kakšno vodo pijete doma?« Dijaki so najpogosteje odgovorili, da pijejo vodo iz pipe. 

Na vprašanje »Ali ste uspešni pri uveljavljanju svojih izbir med nakupovanjem, kadar se te razlikujejo od 
želje starejših oseb?« je z »da« odgovorilo 78 % dijakov, z »včasih« 10 % dijakov, z »ne« 6 % dijakov in  6 %  
dijakov ni odgovorilo na to vprašanje. 

»V kolikor vaše gospodinjstvo obdeluje vrt, pri katerem delu najraje pomagate?« 61 % dijakov je odgovo-
rilo, da obdelujejo vrt, 7 % dijakov je odgovorilo, da ne obdeluje vrta, 3 % dijakov je odgovorilo da nimajo 
vrta in od 29 % dijakov nismo dobili odgovora oziroma so odgovorili z »ne vem«. Dijaki so odgovarjali na-
jpogosteje, da: zalivajo, sejejo, pospravljajo pridelke, okopavajo in pobirajo pridelke.

Povprašali smo jih tudi »V kolikor se v vašem gospodinjstvu ukvarjate s kmetijstvom, koliko zemlje obde-
lujete?« Kar 68 % dijakov ni odgovorilo na to vprašanje oziroma so odgovorili z »ne vem«, 17 % dijakov je 
odgovorilo, da obdelujejo zemljo, 12 % jih je odgovorilo, da nimajo zemlje, 3 % dijakov je odgovorilo, da 
imajo zelo malo zemlje. 

»S katerimi pridelki oskrbujete lastno gospodinjstvo?« Najpogostejši odgovori dijakov so bili: z zelenjavo, 
s sadjem, z mesom, s poljščinami, s čistili, z bučnim semenom in z bučnim oljem. Na vprašanje »Kaj je po 
vašem mnenju ekološko kmetijstvo?« Delno je pravilen odgovor podalo 50 % dijakov, napačno je odgov-
orilo 38 % dijakov, le 12 % dijakov je pravilno odgovorilo na to vprašanje. 

Skupni rezultati ankete v letu 2016 kažejo na to, da je treba v prihodnje dijake v pomurskih srednjih šolah 
vse več osveščati in izobraževati o vsakodnevnem življenju in o zdravih prehranjevalnih navadah. Potreb-
no jih je dodatno izobraziti o zdravih prehranjevalnih navadah, saj jim to pomembno koristi za vsakodnev-
no življenje. Pri vsem tem je pomembno, da dobijo dijaki ustrezne informacije o vsakodnevnem življenju 
in o prehranjevalnih navadah od svojih staršev in potem to znanje prenesejo v šolske klopi. Dijakom 
svoje znanje in pravilne informacije posredujejo ravnatelji, profesorji in organizatorji za šolsko prehrano, 
da dodatno nadgradijo svoje osnovnošolsko znanje še v srednji šoli. S tem si pridobijo dodatno znanje 
in pravilne informacije o vsakodnevnem življenju in o prehranjevalnih navadah. Naučiti se morajo,  kako 
pomembne so prehranjevalne navade in kako to posledično vpliva na vsakdanje življenje. Vse skupaj je 
potrebno vključevati v njihov vsakdan in jih k temu spodbujati doma kakor tudi v šoli. Zelo pomembno je, 
da za vsem tem stojijo starši, da se dijaki spoznajo z naravo, jih povabijo k delu in šele takrat bodo dijaki 
videli, kar je res tisto pravo, kar zraste bodisi na njihovem vrtu, sosedovem vrtu ali celo njivi. Kajti s tem 
bodo  znali ceniti, da je to, kar je pridelano doma, bolj zdravo, kot tisto, kar kupimo v trgovini ali tisto, kar 
prihaja iz uvoza. Nekateri izmed njih bodo pridobljeno znanje koristno izkoristili v prihodnje in ne bodo 
več toliko uživali maščob. Raje bodo posegali po zdravi hrani in čim več uživali sadje in zelenjavo, kar bo 
pozitivno vplivalo na vsakdanje življenje in dobre prehranjevalne navade.
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Pridelava grozdja in vina na vulkanskih 
tleh

Vino je zelo kompleksna pijača, ki vsebuje več tisoč različnih spojin (različne organske in anorganske 
snovi). Na sestavo vin vplivajo številni dejavniki, kot so sestava tal, podnebje, sorta grozdja kot tudi vi-
nifi kacija in kultivacija (gnojenje, škropljenje). V grozdju in vinu se nahajajo številni minerali. Vsebnost je 
v večini primerov odvisna od privzema iz talne raztopine, kopičenja v mladiki in intenzitete transpiracije. 
Znano je, da nekateri minerali in elementi v sledovih, ki se nahajajo v rastlinah, odražajo talni tip in rastne 
pogoje, zato je njihova vsebnost lahko dober indikator za ugotavljanje geografskega izvora. Najpogosteje 
se določajo vsebnosti K, Na, Fe, Zn, Rb, Ca, Mg, Mn, Cu, Cr, Co, Sb, Br, Cs, Al, Ba, As, Li in Ag. V vinih se na-
hajajo tudi številne fenolne spojine, ki prispevajo k barvi, okusu in antioksidativnim lastnostim. Glavni vir 
fenolnih spojin so jagodna kožica in grozdne pečke. 

V prispevku je predstavljena rast in vzgoja vinske trte na dveh otokih vulkanskega izvora: Santorini in 
Lanzarote. Vina, proizvedena na vulkanskih tleh, imajo nekatere specifi čne lastnosti, ki so posledica šte-
vilnih dejavnikov: običajno gre za avtohtone sorte grozdja, tla so različne starosti in imajo zato lastne 
fi zikalno-kemijske karakteristike, klimatski pogoji so različni (temperatura, vlažnost in različna letna količi-
na padavin).

Santorini leži v osrednjem Egejskem morju. Arheološki podatki kažejo, da na otoku vinsko trto pridelujejo 
že skoraj 5000 let, vendar je šele vulkanski izbruh pred približno 3500 leti omogočil edinstvene pogoje za 
pridelavo trte, kot to poznamo danes. Tla, nastala po izbruhu, so mešanica vulkanskega pepela, peska, 
kosov strjene lave in plovca – porozne vulkanske kamnine, ki nastane s hitrim strjevanjem s plini bogate 
lave. Mešanica, ki jo domačini imenujejo ‘aspa’, ima zelo malo organskih snovi, je pa bogata z esencial-
nimi minerali (razen kalija), kar daje vinom zelo nizek pH in visoko kislost. Porozna struktura tal omogoča 
zadrževanje vode in olajša dostopnost vode za koreninski sistem. Za otok je značilna polsuha klima (Bsh 
na Koeppenovi klasifi kaciji) s povprečno letno količino padavin 380 mm in povprečno letno temperaturo 
18,8 °C. Najtoplejša meseca sta julij in avgust s povprečnimi dnevnimi temperaturami  29  °C  in nočnimi 
23 °C. Najhladnejša meseca sta januar in februar. Največ padavin (75 mm) je v decembru, med junijem in 
avgustom padavin ni.
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Na Santorinu danes pridelujejo vinsko trto še na približno 1400 ha vinogradov, kar je znatno manj kot 
pred 50 leti, ko je bilo z vinsko trto zasajenih 2500 ha. Poleg naraščajoče porabe obdelovalne zemlje za 
potrebe hitro rastočega turizma je razlog tudi v nizkem pridelku na hektar, ki pogosto znaša le 10–20 
% v primerjavi z vinogradi v Franciji ali Kaliforniji. Zaradi specifi čnega načina obdelave je potrebno dosti 
ročnega dela. Tipične klimatske razmere so nizka letna količina padavin, močni vetrovi in vroča poletja.

Za grozdje in pridelano vino je pomembna tudi bistvena razlika med dnevnimi in nočnimi temperaturami. 
Vinogradi segajo od morske gladine do nadmorske višine 330 m. Način obdelave zemlje ima za cilj omo-
gočiti maksimalno absorpcijo dragocene deževnice v zimskem času. Poleti je za rastline pogosto edini 
vir vode jutranja rosa. Čez dan močni vetrovi in sonce osušijo rastline, kar zmanjšuje možnosti za pojav 
bolezni vinske trte, kot so peronospora in siva grozdna plesen (botritis). 

Na Santorinu se v glavnem prideluje avtohtona sorta vinske trte, imenovana Assyrtiko. Ta sorta je stara 
in odporna na trtno uš, zato je velika epidemija konec 19. stoletja ni prizadela. Poleg tega se na otoku 
v manjših količinah prideluje tudi grozdje dveh sort, tipičnih za egejske otoke, Aidani in Athiri. Vinogradi 
na Santorinu so med najstarejšimi na svetu, ki se še vedno obdelujejo. Kot prilagoditev na vremenske 
razmere se trta sadi v veliki medsebojni razdalji in zvija v obliki nizkih košar (Slika 1) z grozdi na notranji 
strani košare, kar jih ščiti pred močnimi lokalnimi vetrovi (metoda imenovana 'koulara'). Z leti postanejo 
tovrstne košare  tako velike, da je pot hranilnih snovi od korenin do grozdov predolga in donos na hektar 
strmo pade. Takrat, tipično pri 75 letih, odrežejo ves nadzemni del rastline tik nad površino tal. Iz korenine 
požene nov poganjek, ki ga takoj začnejo zvijati v obliko košare in rodi prvi pridelek po 2 ali 3 letih. Znano 
je, da so tak postopek v nekaterih vinogradih ponovili že štiri- do petkrat, kar pomeni, da so trsi stari že 
vsaj tristo let. 

Slika 1: Vinska trta na vulkanskem otoku Santorini
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Bela vina z otoka so zelo suha, z visoko vsebnostjo mineralov in izrazito aromo citrusov. Najbolj cenjeno 
otoško vino je močno in sladko desertno vino Vinsanto, ki ga pridobivajo iz najboljših sort Assyrtiko, Aidani 
in Athiri. Trgatev se začne navadno v sredini avgusta, ko grozdje doseže primerno stopnjo zrelosti. Obra-
no grozdje pred stiskanjem 10–14 dni sušijo na soncu. Vino zorijo v hrastovih sodih več let, lahko tudi do 
20 let. Dobljeno vino je sladko, oranžno-rjave barve, z okusom rozin, suhih fi g, orehov in medu. Povprečna 
cena steklenice vina je 17 EUR, cene desertnega vina pa so tudi do 50 EUR, odvisno od starosti.

Otok Lanzarote je eden od sedmih kanarskih otokov. Vinsko trto pridelujejo na 2000 ha. Trgatev na otoku 
Lanzarote je prva v Evropi, saj se začne že v juliju.

Še v 18. stoletju je bil Lanzarote rodoviten otok z živahno kmetijsko proizvodnjo, vključno z vinogradni-
štvom. Med letoma 1730 in 1736 je otok prizadela serija vulkanskih izbruhov, ki je trajala 2053 dni. Iz 32 
novih vulkanov se je razlivala lava, ki je prelila četrtino otoka z najbolj rodovitno zemljo, večino preostalega 
dela pa je prekril vulkanski pepel. Kmetijstvo na otoku se je znašlo pred katastrofo. Kmalu pa se je tudi 
na tem otoku pokazalo, da so tako nastala vulkanska tla (imenovana 'Picon'), bogata z minerali, ki odlično 
zadržujejo vlago in zaradi porozne strukture delujejo kot dober izolator, ki omogoča konstantno tempera-
turo tal tudi v primeru večjih nihanj temperature zraka. Večji del otoka je kmalu postal vinorodno podro-
čje. Vinogradi se večinoma nahajajo na nadmorski višini med 300 in 500 m, kjer se mešajo hladni, vlažni 
vetrovi z Atlantika in vroči, suhi vetrovi iz Afrike. Topli in sončni dnevi skupaj s hladnimi nočmi omogočajo 
ustrezno temperaturno razliko med dnevom in nočjo, kar grozdju zagotovi ustrezno vsebnost kislin in 
sladkorja. Za otok je značilna subtropska puščavska klima (BWh na Koeppenovi klasifi kaciji) s povprečno 
letno količino padavin 110 mm in povprečno letno temperaturo 21,1 °C. Najtoplejši mesec je avgust, s 
povprečnimi dnevnimi temperaturami  29  °C  in nočnimi 21 °C. Najhladnejši mesec je januar. Največ 
padavin (29 mm) je v decembru. Med junijem in avgustom padavin ni.

Vinogradniki na otoku Lanzarote so razvili sistem, s katerim se upirajo skoraj konstantnim močnim vetro-
vom. Mlade trse posadijo v široke, do 2 m globoke jame, izkopane v vulkanska tla. Večje vulkanske kamne 
nato naložijo v obliki polkrogov tako, da nastanejo varovalni zidovi (imenovani 'Zocos'), usmerjeni v smeri 
prevladujočih vetrov in odprti na zavetni strani (Slika 2). Višina zidu in globina jame sta pomembni, saj 
mora imeti trta zadostno zaščito pred vetrom, istočasno pa je zid ne sme zastirati pred soncem.
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Slika 2: Vinograd na otoku Lanzarote (vir http://viagallica.com/canaries/lang_en/village_geria.htm)

Skoraj tri četrtine proizvodnje zajema grozdje vrste malvazija, iz katerega pridelujejo kvalitetna sladka in 
desertna vina. Preostanek je razdeljen med muškat ter lokalne sorte, kot so Diego in Pedro Ximenez.

Minerali so anorganske snovi in so v različnih koncentracijah prisotne v telesnih tekočinah in tkivih. V 
organizmu sodelujejo pri vzdrževanju nekaterih fi zikalno-kemijskih procesov in so bistvenega pomena 
za življenje. Glede na količinsko prisotnost v organizmih jih delimo na makro- in mikroelemente. Med 
makroelemente uvrščamo Ca, P, Na, Cl, Mg, S in K. Telo jih potrebuje več kot 100 mg/dan. Zahteve telesa 
po mikroelementih (Fe, Cu, Co, I, Zn, Mn, Mo, F, Cr in Se) so manjše od 100 mg/dan. Znano je, da lahko z 
zmernim uživanjem vina zaužijemo večino esencialnih mineralov. V preglednici 1 so podane povprečne 
vsebnosti mineralov v vinih s Santorina (Assyrtiko) in Grčije na splošno, v vinih iz Francije, Madžarske, Itali-
je in Španije. Iz preglednice je razvidno, da vina, pridelana na vulkanskih tleh, vsebujejo znatno več natrija 
kot ostala vina, medtem ko se vsebnosti ostalih mineralov ne razlikujejo bistveno.
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Preglednica 1: Vsebnost nekaterih mineralov (mg/l) v rdečih in belih vinih z različnih geografskih področij
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Kmetijstvo ali agrikultúra
Kmetijstvo ali agrikultúra je ena osnovnih in prvotnih človekovih dejavnosti. Delimo jo na poljedelstvo in 
živinorejo. Znanstvena veda o kmetijstvu je agronomija. To je veda o obdelovanju zemlje (poljedelstvu) in 
o kmetijstvu nasploh.

Poljedelstvo se je pojavilo pred približno 10.000 leti in je pomenilo velik korak v človekovem razvoju. 
Odkritje je omogočilo, da se je človek za stalno naselil na določenem območju. Tam je osvajal vedno nove 
površine, na katerih je gojil rastline, posledično se je s poljedelstvom zmanjšala človekova odvisnost od 
spontane narave. Človek je začel naravo spreminjati po svojih željah in potrebah. Z razvojem civilizacije so 
prihajale vedno nove in nove živali in rastline. 

Kmetijstvo v Sloveniji predstavljajo kmetijska zemljišča (32 % celotnega ozemlja), gozdovi (okoli 59,9 %)in 
ostala zemljišča (8,2 % površin). 

V strukturi rabe kmetijskih zemljišč zavzemajo največji delež trajni travniki in pašniki (54,6 %), sledijo jim 
njive (30,3 %) ter trajni nasadi  (8 %). Slabih 7 % kmetijskih zemljišč predstavljajo ostala kmetijska zemljiš-
ča. To so opuščena zemljišča, ki se stihijsko zaraščajo. 

Slovenija se uvršča med države z nadpovprečnim deležem podeželskih območij v EU. Od skupno 12 sta-
tističnih regij v Sloveniji je kar osem pretežno podeželskih, štiri pa so značilno podeželske. Značilno po-
deželska območja predstavljajo 30,5 % celotnega ozemlja države in zajemajo 38,5 % vsega prebivalstva. 
Ostali del ozemlja in prebivalstva pa spada pod pretežno podeželska območja.

Vrste kmetijstva 

Ekstenzivno kmetijstvo – vloženo delo in majhen dobiček 

Intenzivno kmetijstvo – vloženo delo in majhen dobiček

Specializirano kmetijstvo – kmetijstvo usmerjeno le v določene pridelke

Samooskrbno kmetijstvo –kmetje pridelujejo hrano le za sebe oz. svojo družino

Tržno kmetijstvo – kmetje pridelujejo hrano za podjetja na tržišču 
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Naravne razmere za kmetijstvo v Sloveniji 

Sloveniji je med tistimi evropskimi državami, ki nimajo dokaj ugodnih naravnih razmer za kmetijstvo, to pa 
zato, ker ima naša država veliko hribovitega in kraškega površja, torej je veliko razčlenjenega in strmega 
površja. Tudi podnebje in prst nista dovolj ugodna, da bi bilo kmetijstvo pri nas uspešno. Zaradi vseh teh 
neugodnih dejavnikov pri nas leži kar 75 % zemljišč v manj rodovitnih območjih, ostale pa na rodovitnih, 
ki se nahajajo predvsem v nižinah.  V hribovitem svetu, ki pri nas prevladuje, pa se lahko uveljavlja samo 
hribovsko kmetijstvo, ki pa je za 30 % manj produktivno od nižinskega. 

Na določenih zemljiščih so se odločili, da poskusijo zmanjšati vpliv naravnih razmer in tako izboljšajo mož-
nosti za pridelovanje. Taki posegi se imenujejo melioracija. Najbolj znana področja Slovenije, kjer so s tem 
posegom dvignili produktivnost, so Ljubljansko barje in panonske pokrajine. 

Družbene razmere za kmetijstvo v Sloveniji 

Tudi družbene razmere v Sloveniji za kmetijstvo niso preveč dobre. Največji problem je zemljiška razdro-
bljenost, zato je veliko majhnih kmetij. Majhnost posesti je predvsem posledica dedovanja in to predvsem 
v severnem delu Slovenije. Ta problem se rešuje z komasacijami. 

Drugi večji problem pa je sestava kmečkega prebivalstva, saj se je večina mladih odselila v mesta in na 
kmetijah ostajajo samo starejši. Večina lastnikov kmetij pa tudi nima ustrezne izobrazbe. 

Izginjanje obdelovalnih površin 

Zaradi slabih razmer v kmetijstvu v Sloveniji se iz leta zmanjšuje število zemljišč zaradi: 

• ozelenjevanja – njive se spreminjajo v travnike,

• ogozdovanja – zaraščanja zemljišč z gozdom. 

Ta dva procesa pa sta najbolj značilna za predalpski in alpski del Slovenije, kjer se mlado prebivalstvo 
odseljuje, staro pa ni več zmožno skrbeti za zemljišča. 



20

Kmetijstvo ali agrikultúra

Mojca KLEMENČIČ dipl. inž. agr. ekon. 

V nižinah pa se število zemljišč zmanjšuje zaradi: 

• zazidave, 

• gradnje cest.

Zaradi vseh procesov, ki se izvajajo v Sloveniji,  je izginilo že ogromno hektarjev kmetijskih ze-
mljišč.

Poljedelstvo 

V Sloveniji imata ugodne razmere za poljedelstvo samo Štajerska in Prekmurje (panonski svet), ki sta pri 
nas tudi najpomembnejši območji za poljedelstvo. Na skoraj polovici polj so posajene žitarice oz. žita. 

Živinoreja 

V Sloveniji je zaradi hribovskega površja bolj razvita živinoreja kot poljedelstvo. Prispeva več kot polovico 
celotne kmetijske pridelave. Najpomembnejša panoga pri nas v živinoreji pa je govedoreja. Delimo jo na 
mesno in  mlečno, pri nas pa se po navadi lastniki kmetij odločajo za kombinacijo (mesno in mlečno). 
Mleka v naši državi pridelamo več, kot ga porabimo. Tudi prašičereja je pri nas dokaj razvita, vendar se ob 
njej pojavlja veliko težav, kot je na primer smrad. Velik pomen ima tudi perutninarstvo, saj je edino med 
panogami doseglo raven evropskih držav. Prevladuje reja piščancev in kokoši. Pomen drobnice se je v 
zadnjih letih povečal, vendar je še vedno njen pomen zelo majhen. Za konjerejo pa je pri nas značilen v 
glavnem turistični pomen zaradi Lipicancev. 

Vinogradništvo in sadjarstvo 

Slovenija je vinogradniška država z raznovrstnimi in kakovostnimi vini. Vina teran, rebula in cviček so slo-
venska avtohtona vina, saj jih pridelujejo samo pri nas. Vinorodna območja pripadajo trem vinorodnim 
rajonom (območjem), to so primorski, posavski in podravski rajon. Ponekod so postale prave vinogradni-
ške pokrajine, ki pa so bolj pomembne za turizem kot za pridelavo, čez njih pa vodijo vinske ceste.
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Viri

http://www.mkgp.gov.si/si/mednarodni_dnevi/

http://www.fao.org/3/d-bc435o.pdf

http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=11&headerbar=9

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kmetijstvo_in_gozdarstvo_Slovenije

http://www.kis.si/
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Ekonomska analiza reje piščancev
brojlerjev - študija primera

Uvod

Poleg govedoreje in prašičjereje je perutninarstvo ena od treh najpomembnejših živinorejskih panog v 
Sloveniji. Današnji moderni brojlerji so hitrorastoče živali, ki dobro izkoriščajo krmo in je zanje značilen 
kakovosten izplen mesa. Stroškovno učinkovita proizvodnja mesa je odvisna od doseženih proizvodnih 
rezultatov. Za doseganje takšnih rezultatov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: kakovosten en dan star 
piščanec, optimalno pripravljen hlev za vselitev in kakovostna krmila, piščancem omogočena optimalna 
klima (temperatura, vlaga, minimalna ventilacija od 1. dne naprej), opazovanje obnašanja živali, kontrola 
konzumacije (kontrola golš) in kontrola prirastov, piščancem ves čas reje zagotavljeni optimalni pogoji, 
vzdrževanje visokih standardov tehnološkega in sanitarnega režima ter čistoče. (PP/Priročnik za rejo broj-
lerjev, 2013). Pri reji perutnine prevladuje visoko specializirana, strokovno in tehnološko zelo zahtevna 
reja industrijskega tipa, ki jo vodijo perutninska podjetja, in je večinoma organizirana kot kooperacijska 
reja pri zasebnikih. Na kmetijah je perutninarstvo predvsem dopolnilna storitvena dejavnost. Za prirejo 
piščančjega mesa uporabljamo križance med različnimi pasmami in linijami. Največ se uporabljajo linije 
pasem bela plimutka, korniš, viandot, orpington, saseks. Na podlagi križanj oziroma večstopenjske se-
lekcije dobimo piščance za pitanje, ki jih imenujemo brojlerji. Izraz brojler (ang. Broiler) izhaja iz Amerike, 
kamor segajo začetki intenzivne farmske reje piščancev za meso. Komercialna prireja piščancev se je 
začela v letih 1926–1930 in od takrat sta prireja ter poraba te vrste mesa v Ameriki nenehno v porastu. 
Običajno pod izrazom brojler mislimo na mladega spitanega piščanca, vendar se uporablja ta izraz tudi 
pri drugih vrstah domačih živali, ki so intenzivno pitane za prirejo mesa (npr. kunci), zato je primernejši 
izraz pitovni piščanec. 

V intenzivni farmski reji pitovnih piščancev po svetu in v Sloveniji pitajo belo operjene hitro rastne piščan-
ce. Belo perje pri pitovnih piščancih je zaželeno predvsem zaradi lepšega videza zaklanih trupov. V pri-
meru barvnega perja ostanejo po zakolu v koži temni tulci peres, kar poslabša videz trupov. V intenzivnih 
pogojih reje želijo piščanca v čim krajšem času spitati do klavne mase in pri tem porabiti čim manj krme.
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Velike selekcijske hiše po svetu imajo pri selekcijskem delu pridobivanja pitovnih piščancev v ospredju ta 
cilj. Že dlje časa so v Sloveniji razširjeni piščanci ROSS. Dan stare pitovne piščance (DSP) prodajajo valilnice 
oziroma prodajalne perutninarskih družb tudi rejcem, ki pitajo piščance v manjših, manj intenzivnih rejah 
(Holcman 2014).

Slika 1: Tunelska ventilacija (www.feroterm.si)

Slika 2: Vhlevljeni enodnevni piščanci na kmetiji Krabonja (2016)

Predpogoj za ekonomsko učinkovito rejo je vsekakor primerna in ustrezna tehnologija reje. Tukaj je pot-
rebno med ostalimi pomembnimi parametri reje izpostaviti še način in pogoje ob vhlevitvi enodnevnih 
piščancev (slika 2), ventilacijo (slika 1) in kakovost zraka med ciklom reje, nastil (slika 3), napajalni (slika 4), 
krmilni in ogrevalni sistem, osvetlitev, prehrana itd…
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Slika 3: Pomemben je kvaliteten in suh nastil (nastil s slamo) (Krabonja, 2016)

Slika 4: Pravilna nastavitev višine napajalnega sistema
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V Sloveniji je domača prireja mesa v letu 2011 znašala 60,9 tisoč ton klavne mase (od leta 2007 se je viša-
la – v letu 2007 59 tisoč ton). Poraba perutninskega mesa, ki se je od začetka leta 1990 močno povečala, 
je v letu 2011 na prebivalca znašala 26 kg. Slovenija ima pri perutninskem mesu stalne presežke.Stopnja 
samooskrbe se je v prvih letih po osamosvojitvi, ko se je prireja intenzivno prilagajala spremenjenim raz-
meram na trgu, zmanjševala, po letu 1997 pa niha med 110 in 115 %. V letu 2011 je znašala 113 %.  (www.
mkp.gov.si/). 

Namen prispevka je prikazati ekonomiko  reje piščancev brojlerjev na kmetiji Krabonja. Prispevek je pov-
zet in pripravljen na osnovi diplomskega dela Krabonje (2016).  Pri oceni ekonomičnosti so se ocenili 
nekateri pomembnejši ekonomski parametri. Analiziralo se je 12 ciklov reje, ki so potekali na kmetiji v 
zadnjih letih. 

Opis cikla reje

Na dan vhlevitve enodnevnih piščancev brojlerjev mora biti hlev ustrezno pripravljen za optimalno poču-
tje piščancev. Temperatura je najpomembnejši dejavnik v prvih dnevih reje, saj imajo piščanci majhno te-
lesno maso in zato moramo poskrbeti, da se njihovo telo optimalno ogreje. Piščance imamo v prvih dneh 
reje samo na eni tretjini hleva ali na polovici, seveda zaradi hitrejšega ogrevanja prostora in vzdrževanja 
primerne temperature, kar je zelo pomembno pri sami ekonomiki reje, saj je ogrevanje največji strošek. 

Takoj po vhlevitvi je zelo pomembno tudi to, da začnemo piščance takoj  navajati na pitje vode in na 
krmljenje, ki v prvih četrtih ali petih dnevih poteka tudi ročno. To pomeni, da imamo med samim avto-
matskim krmilnim sistemom in sistemom za vodo razporejene krožnike, v katere ročno dodajamo krmilo, 
in s tem piščancem omogočimo lažji dostop do krme. V tretjem ali četrtem dnevu starosti piščance že 
navajamo na avtomatski način krmljenja. Opazujemo tudi samo zanimanje piščancev za prehod na ta 
način krmljenja, ki pa se po navadi zgodi v petem ali šestem dnevu starosti. Takrat lahko odstranimo te 
dodatne krožnike.

Vsak dan v prvem tednu reje moramo še prav posebej paziti na ustrezno višino napajalnega sistema, 
ki ne sme biti prenizko ali previsoko. Če je prenizko, lahko piščance moči oz. se nekaj vode ne izkoristi, 
in tako imamo bolj moker nastil, če pa je sam sistem previsoko, se morajo piščanci preveč stegovati, da 
pridejo do vode, in že s tem porabljajo prepotrebno energijo. Kar se tiče same ventilacije v prvem tednu, 
je ta minimalna oz. čisto odvisna od vremena in zračne vlage v hlevu. Temperaturo in vlago moramo vsa-
kodnevno spremljati in nadzorovati. Zaradi varnosti moramo imeti urejen alarmni sistem, če na primer 
temperatura pade pod kritično vrednost, da rejca takoj opozori, da ustrezno ukrepa. Naš hlev je ogrevan 
s pečjo, ki deluje preko pogona na kurilno olje in s plinskimi kokljami. Ta kombiniran način ogrevanja se 
izkazuje tudi za izjemno primernega, saj sam plin bolje ogreva tla, peč pa zrak in primerno tudi preprečuje 
previsoko zračno vlago v hlevu. Če se zgodi izpad elektrike, nam pri tem pomaga agregat na gorivo za 
ustvarjanje električne energije.
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Vsakodnevno smo kot rejec dolžni pobirati odmrle piščance, ki jih je v prvih dveh tednih reje po navadi 
več kot v kasnejšem obdobju, razen če so temperature v ozračju izjemno visoke. Beležiti moramo pogin 
po dnevih, prav tako beležimo samo porabo vode, zapisujemo, ali smo morali dodajati piščancem v vodo 
kakšne dodatke, na primer vitamine ali kalcij. Te po navadi dodajamo, kadar se pri piščancih pojavi diareja. 

V vsakem turnusu so obvezna cepljenja brojlerjev proti atipični kokošji kugi. Točno so predpisane vrste 
cepiva, kdaj pa cepljenje opravimo, je odvisno od načrta zakola. Na dan cepljenja moramo jato piščancev 
skrbno pregledati in 2 uri pred cepljenjem odvzeti vodo, pripravljen mora biti napajalni sistem. Cepilno 
tekočino pripravi veterinar iz Perutnine Ptuj. Raztopino morajo piščanci spiti v predpisanem roku, saj ima 
določen čas aktivnosti v cepivu. Zelo pomembno je tudi samo sprotno tehtanje piščancev, Perutnini Ptuj 
sporočamo težo ob 21, 28 in 34 dnevu starosti piščancev, da  tako lažje oblikujemo predvideno težo za 
zakol.

Piščance v prvih 14 dnevih krmimo s krmno mešanico BRO starter, ki je v obliki drobljenca. Nato samo 
krmilo po dveh tednih reje zamenjamo in tako moramo zadnji dan pred zamenjavo krme sam dotok krmil 
v krmilni sistem zaustaviti in pustiti piščancem, da spraznijo sistem, nato pa naslednji dan ustrezno nada-
ljujemo pitanje z mešanico BRO fi nišer 1, ki jo uporabljamo do zadnjega tedna pred zakolom piščancev. 
To krmilo  je v obliki peletov, prav tako končno krmilo BRO fi nišer 2, ki ga uporabljamo minimalno 5 dni 
pred zakolom piščancev.

Med samo rejo je zelo pomembno, da imamo primeren in suh nastil (slika 3). Po potrebi moramo vsak 
drugi ali tretji dan po določenih delih farme dostiljati s svežo slamo, še posebej je to potrebno pod samim 
napajalnim sistemom, kjer se nastilj zmoči. Dostiljanja je veliko več v zimskih ciklih reje, pa tudi v spomla-
danskih in jesenskih. Kar se tiče temperature in zračenja v kasnejšem obdobju reje, nekje od tretjega 
tedna naprej, samo ogrevanje prostora po navadi niti ni potrebno, seveda ob ustreznem vzdrževanju 
temperature s samim zračenjem hleva. Zračenje in ogrevanje je sicer zelo odvisno od letnega časa reje. 
Tako lahko v poletnih mesecih zelo hitro prenehamo z ogrevanjem in glavno pozornost namenimo ustre-
znemu zračenju oz. hlajenju hleva. Pozimi, še posebej, če so temperature pod lediščem, lahko ogrevamo 
sam prostor tudi daljše obdobje reje. Ob tem imamo po navadi tudi težave pri vzdrževanju primerne zrač-
ne vlage in ogljikovega dioksida v zraku, saj hladno in vlažno vreme slabo vplivata na samo rejo piščancev 
in moramo paziti na primerno ogrevanje in ustrezno zračenje hleva. Na to vpliva sama gostota piščancev.

V večini ciklov reje imamo pri nekje 35. dnevu starosti piščancev izlov tretjine, včasih tudi do polovice pi-
ščancev, odvisno seveda od potreb Perutnine Ptuj. Tako omogočimo piščancem, ki nadaljujejo z rastjo do 
42 dneva, dovolj prostora, da čim bolje rastejo.
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Včasih se zgodi, da v katerem ciklu reje vse piščance nakladamo v enem dnevu, to je vse ob istem dnevu 
starosti. Samo nakladanje poteka v nočnih urah ali v zgodnjem jutru, ko je mrak. Objekt je kljub temu 
primerno zamračiti ali osvetliti z modro svetlobo, pri kateri piščanci ne vidijo, da ostanejo mirni. Dobro je, 
da v času lovljenja ni preveč hrupa. V zadnjih letih se je uveljavil način lovljenja s plastičnimi koši, s čimer 
zmanjšamo poškodbe piščancev. Nakladanju sledi čiščenje hleva, za kar potrebujemo kar nekaj strojnih 
in ročnih ur. Sledijo priprave na novi cikel reje, ki se začne po štirinajstih dnevih ali mesecu. V tem času je 
dobro, da hlev čim bolje prezračimo, moramo ga ustrezno umiti z vročo vodo, razkužiti in nato ponovno 
nasuti z svežim nastiljem. 

Rezultati raziskave

Ugotovili smo, da smo največji fi nančni rezultat beležili v jesenskih ciklih reje, ki je znašal v povprečju 
2.873,37 €, kar lahko vidimo v grafi konu 1. V spomladanskih ciklih prav tako beležimo ugodno vrednost 
fi nančnega rezultata (2.727,86 €), medtem ko v zimskih in poletnih ciklih beležimo nižjo oceno fi nanč-
nega rezultata. V poletnih ciklih lahko iščemo razlog predvsem v nižji vrednosti proizvodnje (npr. manj 
vhlevljenih piščancev oz. piščanci lahko zaradi visokih temperatur tudi slabše priraščajo). Nadalje je v 
zimskih ciklih reje vrednost proizvodnje lahko ponovno nizka predvsem zaradi visokih stroškov reje, saj ti 
v povprečju na cikel znašajo kar 3.293,64 €.

Grafi kon 1: Ekonomičnost ciklov glede na letni čas reje

Če povzamemo, smo v vsakem letnem času torej obravnavali 3 cikle reje. Najvišje koefi ciente ekono-
mičnosti smo beležili v jesenskih ciklih, v povprečju je ta znašal 2,04. Torej lahko trdimo, da se nam reja 
piščancev brojlerjev najbolje obrestuje v jesenskih ciklih reje. Najnižji koefi cient ekonomičnosti smo zabe-
ležili v zimskih ciklih reje predvsem zaradi velikih stroškov reje in ogrevanja hleva.
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V grafi konu 2 je prikazano, kako se koefi cient ekonomičnosti spreminja glede na letni čas reje piščancev.

              Grafi kon 2: Koefi cient ekonomičnosti glede na letni čas reje

Izpostavili bi jesenski cikel reje v letu 2015, ki je potekal od 4. novembra do 15. decembra 2015. Torej je 
šlo za pozno jesenski cikel, v katerem smo vhlevili 13.200 piščancev. Kot lahko razberemo iz razpredelni-
ce, je bila sama vrednost proizvodnje izjemno visoka. Osnovna cena živali je k temu doprinesla 4.190,67 
€, stranski pridelek je znašal 481,54. Sami bonusi so znašali 998,54 €, samo zaradi samega viška krmil 
smo pridobili kar 805,13 €. Vhodni davek, ki je 9,5 %, je znašal 483,82 €. Malusi v tem ciklu reje so bili čisto 
minimalni, in sicer so znašali le 4,84 €, in to zaradi malenkost slabše kakovosti beder. Ta cikel reje se je 
izkazal za zelo upravičenega, saj je koefi cient ekonomičnosti znašal  kar 2,14. Slednje je povezano tudi z 
dejstvom, da so bili stroški ogrevanja nižji, saj smo v prvih dveh tednih reje v septembru beležili relativno 
ugodne povprečne dnevne temperature. 

Kaj pa načrti v prihodnosti? V prihodnjih letih namerava kmetija postopoma posodobiti hlev in način reje, 
s čimer bi se lahko poslovanje kmetije vsekakor izboljšalo:

1. prehod v način reje »premium« (reja brojlerjev z izpustom): s tem načinom reje se pri piščancih izboljša 
počutje, lepše priraščajo, kvaliteta mesa je boljša, rejec dobi na kg oddanega mesa 4 cente večje plačilo; 
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2. sistem hlajenja z mikrorazpršilci (uporaba predvsem v poletnih ciklih reje ob visokih temperaturah), s 
katerim se temperatura v hlevu zniža za 2–5 °C: s tem bi zmanjšali pogin in vsaj uravnavali prirast; 

3. nova talna podlaga, ki bo posledično omogočila lažje čiščenje hleva; 

4. nova kritina objekta s toplotno izolacijo:  s pomočjo novejše izolacije bi veliko prihranili pri ogrevanju 
hleva, ki je največji strošek v naši reji (predvsem v zimskih ciklih reje). 

Literatura in viri

Holcman, A., Salobir, J., Zorman Rojs O., Kavčič, S., 2014. Reja kokoši in piščancev. Ljubljana, 
Kmečki glas: 152 s.

Krabonja, S., 2016. Ekonomika reje piščancev brojlerjev: diplomsko delo. Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede, Maribor, 62. s.

Priročnik za rejo brojlerjev, 2013. Perutnina Ptuj: 42 s.

www.feroterm.si (4.11.2016)

www.mkp.gov.si/ (4.11.2016)



30

Ekološko kmetijstvo v letu 2015

Vlado ČASAR mag.

Ekološko kmetijstvo v letu 2015
Kakšno je bilo leto 2015 za ekološko kmetijstvo? Zadovoljivo glede na podatek, da se je število ekoloških 
kmetijskih gospodarstev povečalo za 6 %.

V sistem kontrole ekološkega kmetovanja v Sloveniji je bilo v letu 2015 vključenih 3.417 kmetijskih go-
spodarstev. 2.699 jih je že pridobilo status »ekološki«, preostala pa so bila še v postopku preusmeritve. 
Število prvih (ekoloških) se je torej povečalo za 6 %, število drugih (ki so bila v preusmeritvi) pa se je lani 
za  6 % zmanjšalo.

Površina kmetijskih zemljišč v uporabi v sistemu kontrole v je bila v letu 2015 za 2 % večja kot v 2014. 
Kmetijska zemljišča v uporabi v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja so v letu 2015 obsegala 42.188 
hektarjev ali 9 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi.

Ekološka pridelava zelenjadnic se je glede na leto 2014 povečala za 31 % ali za 67 hektarjev. Največji delež 
vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja so tudi v letu 2015 bili trajni 
travniki in pašniki (82 %). 

Ekološki rastlinski pridelki so bili v letu 2015 izrazito večji kot v letu 2014. Pridelek kultur, pridelanih v letu 
2015 na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev, ki so že pridobila ekološki status, je bil 
občutno večji kot v predhodnem letu. Najizraziteje se je povečal pridelek ekoloških oljk, in sicer za 93 % 
(tehtal je 340 ton); pridelek ekološkega sadja je bil večji za 49 % (tehtal je 2.744 ton), grozdja pa za 25 % 
(tehtal je 1.208 ton). Pridelek ekološko pridelanih zelenjadnic se je glede na pridelek v letu 2014 povečal 
za 11 % (tehtal je 1.600 ton).
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Ekološka reja živali je bila v letu 2015 brez bistvenih sprememb. Največ čebeljih panjev je bilo v Sloveniji 
v letu 2013: 1803 panji. V letu 2014 se je to število zmanjšalo za 10 %, v letu 2015 pa še za 14 % (1400 
panjev). Znižalo se je tudi število kuncev, in sicer za 6 %, povečalo pa se je število govedi in število prašičev: 
prvih  za 12 %, drugih za 7 %.

Količina ekološko vzrejenih vodnih organizmov se od leta 2015 izraža v masi organizmov; ta je v omenje-
nem letu znašala 1,8 ton rib in 30 ton školjk. 
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Masa mesa živali iz ekološke reje se v letu 2015 ni povečala skladno s povečanjem števila ekolo-
ško vzrejenih živali. Težavo za to lahko deloma pripišemo, da ni dovolj klavnic, primernih za kla-
nje ekološko vzrejenih živali. To posledično negativno vpliva na količino ekološkega mesa živali, 
vzrejenih v Sloveniji, na našem tržišču , čeprav se število nekaterih vrst ekološko vzrejenih živali 
povečuje. Masa ekološkega govejega mesa je bila za 28 % manjša kot v predhodnem letu, čeprav 
se je število ekološko vzrejenih govedi povečalo za 12 %. Masa ekološkega perutninskega mesa 
se je kljub približno enakemu številu živali zmanjšala kar za 85 %, masa mesa ekološko vzrejenih 
prašičev, ovc in koz ter drugih živali pa se je občutno povečala, vendar gre tu za manjše količine.

Ekološko kmetijstvo v letu 2015

Vlado ČASAR mag.
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Namesto zaključka nekaj besed o ekološkem kmetijstvu. Je oblika kmetijske pridelave, ki temelji 
na gospodarjenju v sožitju z naravo. Zagotavlja sklenjen krogotok hranil v okviru kmetijskega 
gospodarstva in zmanjšanje obremenitve okolja. Posredno zagotavlja aktivno varovanje okolja in 
biološke raznovrstnosti ter zaščito naravnih virov: varovanje naravnih ekosistemov, ki opravljajo 
življenjsko pomembne storitve za naše preživetje, kot so les, čiščenje vode, opraševanje pridel-
kov, naravno varovanje pred poplavami, vetrom idr. Pri gospodarjenju je poseben poudarek na 
ohranjanju rodovitnosti tal z zagotavljanjem zadostne količine humusa in z uporabo organskih 
gnojil. S tem namenom se izbira prave načine obdelave tal, kolobarja in gnojenja.

Pogoji ekološkega kmetijstva so navedeni v evropskih uredbah in nacionalni zakonodaji o eko-
loškem kmetijstvu. Ekološko kmetijstvo zajema rastlinsko pridelavo, nabiranje prosto rastočih 
rastlin, živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo, predelavo, pravilno označevanje ekoloških pridelkov 
oziroma živil, uvoz in sistem kontrole.

Kmetija pridobi status ekološke kmetije po preteku preusmeritvenega obdobja, med katerim pri-
lagodi način kmetovanja. V tem času je treba celotno kmetijsko gospodarstvo pripraviti na eko-
loško pridelavo. Obdobje preusmeritve traja običajno dve leti (oziroma tri leta za trajne nasade). 
Preusmeritev se začne po prijavi v kontrolo in certifi ciranje ekološkega kmetovanja ter podpisu 
pogodbe o kontroli in certifi kaciji ekološkega kmetovanja.

Viri

Delni povzetek s strani SURS (www.stat.si)

http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/38-odlocitev-za-ekolosko-kmetijstvo-pomen-prave
-izbire/fi le

Ekološko kmetijstvo v letu 2015

Vlado ČASAR mag.



34

Socialno podjetje ZRIRAP, Beltinci - primer dobre prakse

Silvo POZDEREC mag.

Socialno podjetje ZRIRAP, Beltinci - primer 
dobre prakse 

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so. p., Beltinec oziroma krajše ZRIRAP so. p., Belti-
nec je mlado socialno podjetje, ki med svoje prioritete šteje dejavnosti iz ekološkega, socialnega in trajno-
stno naravnanega razvoja. Samo podjetje ima delovno ekipo mladih izobražencev iz različnih področij, kot 
so sociala, etnologija in antropologija, geografi ja, zgodovina, politologija in agrarna ekonomika.

Socialno podjetje ZRIRAP je bilo ustanovljeno konec leta 2013. Takrat so se mladi, ki jim ni bilo vseeno, 
kako živijo sokrajani, ki ob žalostnem propadanju nekdanjih biserov Občine Beltinci niso več želeli gledati 
stran, obenem pa niso več mogli dopuščati, da se v želji za čim večjim zaslužkom teptajo osnovne človeko-
ve pravice in uničuje okolje, odločili, da je čas za spremembe. Vztrajnost jih je popeljala do koščka zemlje 
pod soncem, do prvih zaposlenih, do prvih uresničenih sanj.

Vir: ZRIRAP so. p. 

Osrednji projekt, ki ga trenutno izvaja ZRIRAP, je vzpostavitev skupnostnega EKO – vrta v Beltincih na 
območju nekdanje vrtnarije v središču Beltincev, ki je bilo več let v neuporabi oz. vsaj zelo omejeni obliki 
rabe. Obudili so nekoč pomemben segment kraja in ga uredili kot ekološki zeliščni in zelenjadarski vrt 
na način, ki je v korist celotni skupnosti. Na EKO vrtu je vsak dan moč kupiti različno zelenjavo in zelišča, 
sezonsko pa je na voljo tudi več vrst čajev iz njihove lastne ekološke pridelave.
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Böltinski čaj je prvi uradni izdelek podjetja ZRIRAP. Čaj je pakiran v unikatno naravno laneno blago s po-
slikavami. V čajni mešanici Böltinskega čaja najdemo poprovo meto, meliso, ognjič, dobro misel ter ajdo. 
Zdravilne učinke Böltinskega čaja lahko najdete na spletni strani www.zrirap.org/boltinski-caj. 

Vir: ZRIRAP so. p.

Poleg posameznih strank, ki jih v kiosku v središču Beltinec rade obiskujejo, vse bolj intenzivno sodelujejo 
tudi z javnimi zavodi v občini Beltinci (vrtec, osnovna šola), katerim zagotavljajo svežo lokalno pridelano 
ekološko hrano. 

Vir: ZRIRAP so. p.
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Socialno podjetje ZRIRAP trenutno zaposluje 4 delavce (2 osebi preko javnega razpisa za spodbujanje 
socialnega podjetništva v Občini Beltinci, 1 osebo preko javnih del in 1 osebo v okviru zaposlitvene re-
habilitacije invalidov, v sodelovanju z rehabilitacijskim centrom Soča, enota MS), pomagajo pa jim tudi 
prostovoljci. 

V sodelovanju s  partnerskimi organizacijami uspešno vzpostavljajo tudi vzorčni sadno-zeliščni nasad v 
beltinskem »Joušju«, zasajen s starimi sortami sadnega drevja. Na ta način ohranjajo pomemben del kul-
turne dediščine, s posevkom travnih mešanic in sadik zelišč pa želijo praktično prikazati primer donosne 
in okolju prijazne alternative spreminjanja travnikov v njive. 

ZRIRAP med drugim vodi za učence in otroke v vrtcih delavnice in šolske ure na EKO vrtu, ki temeljito 
prispevajo k razvoju otrok v mladostniških letih.

Vir: ZRIRAP so. p.

Načrti v bližnji prihodnosti se sicer navezujejo tudi na obnovo zgradbe stare železnine, saj so skupaj s 
partnerji (društvo JARICA, PRIJLIKA, DPAE) in Občino Beltinci pripravili projektni predlog vzpostavitve Zapo-
slitvenega in izobraževalnega centra (ZIC) Beltinci za namen spodbujanja ekološkega kmetijstva in lokalne 
oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki. Z vzpostavitvijo ZIC-a želijo namreč doprinesti k 
spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, sonaravnega kmetovanja ter lokalne proizvodnje 
in s tem izkoriščati učinke okolju prijaznejših tehnologij pridelave hrane. Med drugim si želijo vzpostavi-
ti prepoznavno blagovno znamko lokalne hrane, spodbujati preusmerjanje majhnih kmetij v ekološko 
pridelavo, zagotavljati nova (zelena) delovna mesta v občini Beltinci, zagotavljati pomoč pridelovalcem 
pri prijavljanju na razpisana javna naročila, vzpostaviti in zagotavljati potrebne izobraževalne vsebine s 
področij, ki lahko pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju regije, s poudarkom  na opolnomočenju 
ranljivih skupin občanov in ostale zainteresirane javnosti. 
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Z ureditvijo prostorov degradirane stavbe v središču kraja, ki je bila vse do nedavnega pod zaščito Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, bo prav tako ohranjena kulturna dediščina kraja in obenem oživljen del lo-
kalnega središča. V njih je sicer predvidena tudi vzpostavitev večnamenskega medgeneracijskega centra.

V prihodnosti nameravajo znotraj ZIC-a vzpostaviti tudi lastni zaposlitveni center za zaposlitev invalidov 
na zaščitenih delovnih mestih, preko katerega bi zaposlovali osebe z različnimi stopnjami invalidnosti in 
dobili tudi del sredstev za plače invalidov in mentorstva.

Njihova vizija je sledeča: preko premišljenega koncepta dela in kontinuiranega razvijanja in nadgrajevnja 
projektov ustvarjati nova, trajnostno naravnana zelena delovna mesta, obnavljati degradirane stavbe in 
površine, spodbujati varovanje okolja, bolj samooskrbno in ekološko kmetovanje ter opolnomočevati ran-
ljive skupine prebivalstva.

V petih letih delovanja želijo doseči, da vrtnarija (EKO vrt, Beltinec) postane prostor, kjer sta združeni pra-
ksa in teorija. Ta princip nameravajo prenesti tudi na dodatne poslovne prostore, kjer bodo lahko na večji 
površini zagotavljali proizvodnjo in skladiščenje. V tem časovnem obdobju pričakujejo, da bodo s svojimi 
dejavnostmi (ekološki pridelki in izdelki, semenska banka, predavanja, izobraževanja, medgeneracijski in 
zaposlitveni center) ustvarili toliko dobička, da bodo lahko sredstva uporabili za nadaljnje delo in da ne 
bodo več v tolikšni meri odvisni od javnih razpisov. Prav tako si želijo v tem času postati prepoznavni, 
imeti uveljavljeno blagovno znamko ekoloških pridelkov in izdelkov ter postati del sistema za zagotavljanje 
lokalne in ekološke pridelane hrane v javnih zavodih Občine Beltinci. S svojimi izdelki in storitvami želijo 
dopolniti ponudbo že priznanih ekoloških ponudnikov tako na lokalnem področju kot širše po celotni 
Sloveniji. 

Njihovi kupci bodo predvsem vsi uporabniki ekoloških in naravnih izdelkov in tisti, ki jih bodo zanimala 
predavanja, praktične delavnice, izobraževanja na temo ekološkega kmetovanja, samooskrbe, naravne 
kozmetike, varstva okolja, sociale. Prav tako si želijo, da bodo v ta segment spadali tudi občina, šole, vrtci 
in ostale javne ustanove v občini, ki bi bili obenem tudi delni koristniki izobraževalnih vsebin v obliki nara-
voslovnih dni ipd. 

Izdelki podjetja ZRIRAP bodo ekološki pridelki in izdelki, kozmetika, sadike in semenski material, dejavno-
sti pa predvsem raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike, organizi-
ranje razstav, predavanj, izobraževanj na temo ekologije, varstva okolja, sociale ter eko-socialni turizem. 

Vsi izdelki, ki jih bodo prodajali, bodo iz njihove lastne pridelave, ob večjem povpraševanju oz. potrebi po 
raznovrstnosti pa se bodo povezali z ostalimi lokalnimi ekološkimi kmetovalci. 

V naslednjih petih letih načrtujejo preko različnih programov in projektov zaposliti vsaj 10 oseb, ki bodo 
različne izobrazbene strukture in iz različnih ciljnih skupin. Načrtujejo tudi razna delovna usposabljanja, 
preizkuse in programe zaposlitvene rehabilitacije ter druge programe, ki bodo na voljo. Aktivno želijo 
vseskozi v svoje delovanje vključevati tudi prostovoljce.
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Upadanje družinskih kmetij in drobna 
zemljiška posest 

»Posadil bo drevo za nek drugi čas.« (Ciceron)

V problematiko upadanja družinskih kmetij se bom spustila kar s pomočjo resolucije o strateških 
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo si hrano za jutri« 
(Uradni list RS, št. 25/11), ki podatek, da se v Sloveniji število kmetijskih gospodarstev zmanjšuje 
, s tem ko vzporedno narašča njihova povprečna velikost, vidi kot izboljšanje velikostne strukture 
kmetijskih gospodarstev. Taka ocena bi znala nastati tako na podlagi splošno uveljavljenega mne-
nja, da je majhnost kmetijskih gospodarstev ena ključnih razvojnih ovir v slovenskem kmetijstvu 
kot na podlagi primerjav povprečnih velikosti kmetijskih gospodarstev s povprečno velikostjo teh v 
Evropski uniji. Najverjetneje pa kar na obeh.

Ker pa bo kmetijstvo kljub svojemu nezavidljivemu položaju danes, vsaj dokler bo človek vsako-
dnevno zaznaval potrebe po hrani, ostalo najpomembnejša gospodarska panoga, bi bilo dobro 
vsaj na tovrstno tekanje za evropskim povprečjem pogledati še s kake z druge smeri. Čeprav glede 
na resolucijo in strategijo, ki se nanjo naslanja, zasledujemo iste cilje kot druge države članice EU, 
imamo v Sloveniji precej specifično zgodovinsko, družbeno in geografsko podlago, pri kateri bi nas 
glede na stopnjo brezposelnosti, revščine in nezadovoljstva med prebivalstvom  podatek, da se je 
število kmetijskih gospodarstev med letoma 2000 in 2013 zmanjšalo za 14.160 družinskih kmetij, 
moral tudi zaskrbeti. Cilji, ki si jih z omenjeno resolucijo zadajamo, so lahko precej protislovni. V 
grobem povzeto bi radi trajnostno gospodarili, in to s podjetniškimi pristopi. Kot da bi pozabili na 
zadnjih sto let, v katerih smo ravno s pomočjo tovrstnih pristopov ustvarili probleme, zaradi katerih 
danes znova razmišljamo o sustainability.

Čeprav v sodobnih družbah na gospodarski sistem radi gledamo »kot na nekaj »racionalnega«, kar 
je ločeno od drugih vidikov družbenega življenja in temelji na nepristranskih tržnih načelih« (Eriksen 
2012: 209), gospodarstvo ni nek izoliran sektor. Zaradi tega tudi na kmetijstvo ne moremo gledati 
mimo kulturnega in zgodovinskega konteksta. »Odnosi med produkcijo (lastnina in zmožnost nad-
zora nad delovno silo drugih ljudi) in produkcijskimi silami (surovine, tehnologija) sestavljajo način 
produkcije, ta pa velja za odločilno pri organizaciji družbe« (239). S posledicami sprememb načina 
produkcije na okolje se vsaj v teoriji že ukvarjamo, saj okoljske spremembe ogrožajo produkcijo 
samo.

Pa vendar gledamo na njih skozi očala sodobne ekonomije in si ne moremo kaj, da ne bi kot pozi-
tivne videli vsake produkcije in vsake porabe, ki jo ta spodbudi.
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Skozi zgodovino smo lahko priča številnim primerom, kako so družbe uničile ekološke pogoje, potrebne 
za lastno preživetje. Med družbami in njihovim okoljem namreč potekajo stalne in nujne medsebojne 
menjave in nekatere družbe, ki so se izkazale za stabilne,  so nasprotno od prvih ustvarile tehnologijo, ki 
ni spremenila njihovega okolja tako močno, da bi potrebovale  tehnične inovacije ali dramatične družbene 
spremembe (236).

Ker pa mi ne živimo v taki družbi (čeprav nam sodobni čas daje občutek, da živimo v taki družbi), pot-
rebujemo tako tehnične inovacije kot družbene spremembe. In v tehnične inovacije že vlagamo precej 
energije, v dramatične družbene spremembe pa ne moremo kar vlagati, saj nastopijo, ko se potrebno 
število ljudi odloči nekaj misliti in početi drugače. Mi namreč tehničnih inovacij ne vpeljujemo najprej zato, 
da bi se ponovno približevali ravnovesju v biosveri, kar bi zagotavljalo preživetje tudi prihodnjim genera-
cijam ljudi, živalskim ter rastlinskim vrstam pač pa zato, da bi dolgoročno zagotovili produkcijo življenjskih 
potrebščin človeka zaradi same produkcije, kar je v veliki meri povezano s prevladujočim kapitalističnim 
načinom produkcije. »Temeljni princip kapitalistične proizvodnje je namreč še več istega ./…/ Kopičenje 
istega in njegovih različic pa ne more nikoli ustvariti nečesa zares novega in drugačnega, zato so ljudje vse 
bolj nezadovoljni, čeprav obenem zatrjujejo, da so srečni in zadovoljni, ker imajo trge, dobrine in blago ter 
vse drugo, pa še nevidno roko, ki uravnava njihova življenja in jih usmerja v pravo smer (Rutar 2014: 46).

Pri nadaljnji obravnavi zastavljenih vprašanj se je zato dobro nekoliko zadržati pri Marxu. Ta pravi, da je 
način, na katerega ljudje produciramo svoja življenjska sredstva, odvisen od kakovosti življenjskih sredstev, 
ki smo jih našli in ki jih je treba reproducirati (1977: 24). V osnovi je torej pomembno, kaj najdemo, potem 
pa še kaj s tem počnemo in kaj se dogaja z nami, medtem ko z delom uresničujemo svoje namene, ki 
jim podrejamo svoje vloge. Ker ljudje svoja življenja produciramo družbeno, pri tem vstopamo v množico 
od naše volje neodvisnih odnosov (produkcijskih odnosov). Ti sestavljajo ekonomsko strukturo družbe. 
In slednja je realna osnova, na kateri se dvigata tako pravna kot politična nadzidava, kar pomeni, da pro-
dukcijski način našega materialnega življenja pogojuje naš socialni, politični in duhovni življenjski proces 
(2012: 65).

In na tem mestu si pobližje oglejmo, kako je potekal gospodarski razvoj v okolici Beltinec. Veleposestva 
so se na današnjem območju Prekmurja usmerjala v lastno pridelavo žit že od 15. stoletja naprej in s tem 
v lastno obdelavo pritegovala tudi vedno več zemljišč. Kot delovno silo so pri tem uporabljali tlačane. Od 
konca 17. stoletja pa je pri obnovi fevdalnih veleposesti sodelovala tudi najemniška delovna sila. Tako se 
je mezdno delo na Ogrskem začelo razširjati predvsem v poljedelstvu v polfevdalnih in polkapitalističnih 
obratih (Grafenauer 1961: 88).
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Vir: http://gis.iobcina.si/

Na zgornji fotografi ji si lahko za za začetek ogledamo, kako je na prostorsko razdelitev kmetijskih zemljišč 
danes vplivala obširnejša preusmeritev beltinskega veleposestva v kapitalistični produkcijski način v za-
četku 19. stoletja. Takrat so namreč veleposestniki začeli izvajati obsežne komasacije kmetijskih zemljišč, 
imenovane tabliranje. Tako so nastale table, ki jih danes obdeluje Panvita, in druge na območjih nekda-
njih marofov,  predvsem pa okrog vasi Beltinci, kjer je bila locirana graščina. Pri združevanju posestev, s 
katerim so veleposestniki “racionalizirali” pridelavo, namenjeno trgu, so si ti prizadevali tudi za najboljšo 
zemljo. In podložniki, katerih preživetje je bilo v veliki meri odvisno od teg,a kaj in koliko pridelajo, so se 
čez njihovo grabežljivost morali (neuspešno) večkrat pritožiti kar samemu kralju.Tako so podložnikom 
speljali najprej boljše njivske površine. S pašo ovac na srenjski (občinski) zemlji in z zanikanjem souporabe 
gajev pa je veleposestvo po zemljiški odvezi podložnikom speljalo tudi velik del srenjskih pašnikov, gajev, 
krčevin in drugih zemljišč.

Svojo vlogo pri vsem pa so odigrali tudi državni zbori, saj so še pred letom 1848 sprejeli dolgoročne 
gospodarske zakone o regulaciji vod, zavarovanju plodnih površin in načrtovanju vzpostavitve potrebne 
železniške mreže  ter s tem spodbudili rast kmetijske surovinske baze in industrije ter zavarovali gospo-
darsko prihodnost veleposesti. Tako je tudi po zemljiški odvezi poljedelstvo z živinorejo ohranilo svoj go-
spodarski pomen, saj je s surovinami zalagalo predvsem novo mlinsko in mesno industrijo (Baš 1961: 68).

Država je torej pomagala, ko je bilo potrebno spremeniti bogastvo v kapital in ko je bilo treba ustvariti 
razred delavcev, ki je svoje delo ponujal na prodaj kot blago. Svojo moč pa je država uporabila tudi pri 
ohranjanju in zagotavljanju kapitalističnega lastništva produkcijskih sredstev ter s podporo ureditve in 
delovne discipline, ki sta potrebni za delovanje kapitalističnega načina (Wolf 1998: 154). S tem ko je bilo 
podložništvo odpravljeno in so naturalne dajatve  zamenjale enkratne denarne odškodnine, se je kmet z 
manj produkcijskih sredstev (zemlje) slabše kakovosti znašel v nekih čisto drugih okoliščinah.
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S pravno osvoboditvijo kmeta je bil namreč obenem pospešen tudi prehod iz pretežno naturalnega kme-
tijstva v kapitalistično gospodarstvo. Leta 1858 je bilo tako s popisom vseh zemljiško knjižno zavarovanih 
dolgov na kmečkih, mestnih in veleposestniških zemljiščih v celem cesarstvu, torej tudi na Ogrskem, ugo-
tovljeno naraščanje višine dolgov (Lazarevič 1994: 15). V zadnjih desetletjih 19. stoletja pa se je močno 
povečal tudi prirast prebivalstva. Ta je bil kot ena izmed posledic razpustitve fevdalnih razmerij povezan 
tudi z uvajanjem kapitalističnega produkcijskega načina in je skupaj z drobno kmečko posestjo nudil 
poceni delovno silo tako lokalnim veleposestvom in najemnikom delovne sile drugod po svetu. V svetov-
ni migracijski politiki namreč »ni dominiralo reševanje ekonomskih problemov nerazvitih emigrantskih 
družb, temveč zadovoljevanje potreb po delovni sili razvitih kapitalističnih družb« (Klinar po Slavec1982: 
11). In tako je kljub hektarskim donosom nad državnim povprečjem v Prekmurju ostajalo 60 % kmečkih 
posesti pod eksistenčnim minimumom (Čačinovič 1961: 118).

In k bistvenemu izboljšanju gospodarskega položaja kmečkega prebivalstva ni prispevala nobena izmed 
izvedenih agrarnih reform. Nazadovanje odstotka bajtarjev je v praksi bolj ali manj pomenilo propadanje 
njihovih kmetij zaradi prezadolženosti. V Sloveniji je bilo namreč leta 1931 zadolženih 40 % kmetov, v 
okraju Murska Sobota  je bil delež zadolženih kmetov 92 % (Čepič 1995: 28). Zaradi določbe o zakupu na 
podlagi zakonov o agrarni reformi pa se je propadanje še nadaljevalo. Obdelovalno zemljo (njive, travnike 
in pašnike) so po uredbi agrarnim interesentom dajali v štiriletni zakup za letno zakupnino, ki je znaša-
la recimo osemkratni čisti katastrski dohodek na njive, kar je bila denarna vrednost srednjega donosa 
zemljišča, brez upoštevanih rednih gospodarskih stroškov. Tako je zakupnina za mnoge pomenila veliko 
breme (29).  

Novak v razpravi o ljudski prehrani v Prekmurju uporablja delitev na bajtarske, proletarske kmečke dru-
žine, ki so jim v Prekmurju rekli tudi kûčarje na Dolinskem in kûčard’e na Ravenskem ter Goričkem. Iz nji-
hovih vrst je prihajalo največ poljedelskih in drugih delavcev, saj njihove kmetijske površine niso dosegale 
šestih katastrskih oralov, kar je na Ravenskem in Dolinskem predstavljalo eksistenčni minimum . Skupini 
kmetov z manj kot šest orali je na ravnini konec prve polovice 20. stoletja pripadalo 40 % prebivalstva. 
Nadalje pa je Novak kmečko prebivalstvo na ravnini razdelil še na srednje premožne kmete z več kot šest 
in manj kot dvajset orali zemlje in nekaj prav bogatih posestnikov (Novak 1947:12).

»Pri obeh teh gospodarsko močnejših skupinah je tudi način pridelovanja živeža popolnejši, saj si mo-
rejo omisliti naprednejše orodje in stroje, potrebne za uspešnejše poljedelstvo; morejo rediti zadostno 
število vprežne živine, pri čemer uporabljajo zlasti konje, tako da pri goveji živini prizanašanje z delom 
stopnjuje mlečnost; morejo rediti tolikšno število prašičev, da to ne le zadostuje njihovi potrebi po ma-

ščobi in mesu , marveč jim nudi tudi možnost prodaje in tako omogoča gmotni dvig na ostalih področjih 
življenjskih potreb« (15).

Pri načinu gospodarjenja kmečkega prebivalstva pa v tem obdobju še zasledimo neko drugo logiko. Kme-
tje so namreč bolj ali manj prakticirali ekonomijo konkretnih omejenih ciljev, ekonomijo proizvodnje za 
uporabo, za življenjske potrebščine proizvajalcev (Sahlins 1999: 95). Nekaj, česar se je človek na tem ob-
močju posluževal vsaj od neolitika pa vse do pred kratkim.
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In pri obravnavi česar se lahko dotaknemo teorije subjektivnega ravnotežja Aleksandra V. Ča-
janova, po kateri so odločanje o obsegu kmetijske proizvodnje, zaposlovanje izven kmetije in 
obseg potrošnje medsebojno povezani v okviru kmetijskega gospodarstva z glavnim ciljem ma-
ksimiziranja funkcije koristnosti. Ekonomika kmetijskega prizadevanja, pri katerem je »glavni mo-
tiv gospodarskih aktivnost zadovoljevanje potreb članov gospodinjstva oziroma maksimiranje 
lastne funkcije koristnosti, se namreč pomembno razlikuje od temeljne predpostavke ekono-
mike podjetij, ki motive gospodarskega delovanja podjetij enači s ciljem maksimiranja dobič-
ka« (Razpotnik Viskovič 2013: 28). In maksimiziranje lastne funkcije koristnosti ali »optimiziranje 
svojih gospodarskih prizadevanj« (Sahlins  1999) je bila preživetvena strategija kmečkega prebi-
valstva, ki je v tem prostoru  produciralo prav tako pomembne presežke za trg. In čeprav je pri 
tem nastopanje na trgu, poleg drugih oblik menjav, pomembno vplivalo na ekonomsko stanje 
posamezne enote, njeno preživetje nikoli v preteklosti ni bilo tako odvisno od trga kot danes. 
Zato je mogoče čas, da začnemo poleg ekonomskih in klimatskih dejavnikov v kmetijstvu zares 
razmišljati tudi o družbenih in kulturnih . Načina življenja kmečkega človeka se ne da preprosto 
spremeniti v poklic, brez hudih posledic za okolje in družbo. Prvim smo že priča, čeprav se jih v 
zahodnem svetu (na območjih globalnega severa) dejansko zaveda zelo majhen odstotek prebi-
valstva, druge pa v praksi lažje prepoznavamo, le da jim redko iščemo vzroke.

Rezultati prilagajanja produkcije produkcijskim možnostim dane družbe ali pa prilagajanja spre-
membam vrednosti posameznih produktov pač ne morejo biti isti, tako kot ne more ista pot 
voditi k trajnostnemu ter h konkurenčnemu kmetijstvu. Ali niso agrarnih področij, kot je Prek-
murje, in njihovih »trajnostnih« praks predmoderne dobe imenovali »zaostala«, »nerazvita« in s 
tem potrebna razvoja zgolj zaradi tega, ker je bilo kmetijstvo prevladujoča gospodarska panoga?

Zgoraj smo torej videli nekaj posledic uvajanja kapitalističnega produkcijskega načina na vele-
posestvih, ki se je vse bolj vpletal in prepletal tudi v življenja kmečkega prebivalstva. Če je bila 
v prvi polovici 20. stoletja za večino prebivalstva v tem prostoru še značilna produkcija v okviru 
domačije za lastne potrebe plus prodajo presežkov, se je s povečanjem zaposlovanja izven kme-
tijstva začela ta proizvodnja predajati novi logiki, ki so jo učinkovito spodbujale razvojne težnje 
kmetijske politike Jugoslavije  v 60-ih letih. Izbiro posevkov so vedno bolj narekovale potrebe trga. 
Tako so z uporabo umetnih gnojil, donosnejših sort poljščin, moderne mehanizacije in pesticidov 
presežki narašččali, mešane kulture (koruza – fi žol, krompir – oljne buče itd.), ki so jim sicer na-
menjali manjše površine, so začeli gojiti v monokulturi. Tako so veliko večje količine pridelkov, kot 
so bile prej potrebne za preskrbo gospodinjstva, priskrbele družinam tudi veliko večjo potrebo 
po času za opravljanje večje količine monotonega dela. Delo na kmetiji je postalo podobno delu 
v tovarni, kmetija pa je vedno bolj postajala postranski zaslužek delavca. . In to,  kar smo potem v 
osemdesetih letih 20. stoletja tako ponosno imenovali razvoj kmetijstva in živilsko predelovalne 
industrije, je poleg okoljskih posledic,  ki se še danes kažejo v slabem kemijskem stanju pitne 
vode (in s tem slabšem zdravstvenem stanju prebivalstva v Prekmurju v primerjavi z ostalo Slo-
venijo),
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posledicah suš in poplav vezanih na neusrezno izvedene agromelioracije, zmanjšanje biotske pestrosti, 
izgubo humusa v prsti itd., pustilo posledice tudi na prebivalstvu.

Kaj se je zgodilo, da so prebivalci začeli tako množično in nekritično uničevati pogosto edina  produkcijska 
sredstva, ki so jim pripadala, s tem pa tudi življenski prostor ostalega prebivalstva in številnih živalskih in 
rastlinskih vrst.

Koncept alienacije ali odtujitve nam lahko pomaga pri iskanju odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje. 
Po drugi svetovni vojni pa vse do devetdesetih let se je zaposlovanje prebivalstva izven kmetijstva stop-
njevalo predvsem zaradi razvoja industrije. In s tem ter z modernizacijo kmetijstva so, kot smo ugotovili 
zgoraj, mnogi prebivalci postali delavci drugod in obenem na lastni kmetiji. Pri tem pa so kmetijsko proi-
zvodnjo seveda tudi vedno bolj tržno usmerjali in pri tem se je količina pridelka večala, pestrost produktov 
njihovega dela pa vedno bolj specializirala na račun preskrbe lastnega gospodinjstva s hrano. Temeljna 
značilnost slednje pa je, da človek zanjo uporablja svoje delo, od katerega se ne odtujuje. Nasprotno pa 
se pri delu, ki delavca izčrpava s svojo monotonostjo (in specializacija vedno stremi k monotonosti) ali 
izčrpava nasploh, le-ta od proizvodov svojega dela odtujuje. Delavec namreč s tem, da dobiva predmet 
dela (delo) in eksistira kot delavec in s tem, da dobiva sredstva za svoje preživljanje, kot fi zičen subjekt 
postaja suženj svojega predmeta. V odtujitvi predmeta dela je v bistvu povzeta odtujitev v dejavnosti sa-
mega dela. Delavec se v takem delu ne potrjuje, ampak zanikuje, torej se med delom počuti izven sebe, 
zaradi česar delo »ni zadostitev potrebi, ampak je zgolj sredstvo za zadovoljitev potreb izven njega« (Marx 
1977: 100). S tem, ko se delavcu odtujuje njegov odnos do proizvoda dela in prav tako tudi do čutnega 
vnanjega sveta (predmetov v naravi) ter do njegove lastne dejavnosti, ki mu ne pripada, se mu odtujuje 
tudi njegov rod in mu generično življenje naredi za sredstvo individualnega življenja. Generični značaj 
posamezne vrste Marx pripisuje načinu njene življenjske dejavnosti, človekov generični značaj je po nje-
govem svobodna zavestna dejavnost. . Ali kot ga posodobi Rutar, »generično bistvo človeka je zmožnost 
za razmišljanje in kreativno delo« (2014: 110). Odtujeno delo pa svobodno dejavnost poniža v sredstvo in 
neposreden nasledek tega, da je človek odtujen proizvodu svojega dela, svoji življenjski dejavnosti, svoji 
generični bitnosti, je odtujitev človeka od človeka. /…/ Stavek, da je človeku odtujena njegova generična 
bitnost, nasploh pomeni, da je en človek odtujen drugemu, tako kot je sleherni od njih odtujen človeški 
bitnosti« (102). In naj si še slednjič zastavimo vprašanje. Je zares možno trajnostno gospodariti z obstoje-
čo  podjetniško logiko?

S propadom Mure in z upokojevanjem v 50-ih letih rojenih generacij nam je nekaj pogumnih žena in 
mož zelo jasno nakazalo smer, kako bi se dalo trajnostno gospodariti tudi na majhnih površinah. Če ste 
vsaj na dolinskem delu opazovali, kaj bistvenega se poleg združevanja njiv in preoravanja osredkov ter 
travnikov še dogaja, ste gotovo opazili tudi kaj pozitivnega, recimo kakšen na novo vzpostavljen Ògrad. 
Mešana kultura ograda je pogosto videti kot vrt sredi njiv, včasih pa gre tudi za mešanico vrta, sadovnjaka 
in vinograda. Ker so površine namenjene ročni obdelavi, so vsako leto pogosto preorane skupaj z njivo, 
na kateri so vzpostavljene. 
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Na njih najpogosteje pridelujejo večje količine zelenjave, mak, cvetje, nekateri pa tudi sadje in 
vse to v prvi vrsti za lastne potrebe. Porast ogradov je sicer opazen, ni pa velik, je pa pri tem 
veliko to, da nakazuje neko smer, ki jo je pri vpeljevanju alternativ obstoječemu gospodarjenju 
vredno upoštevati. Tudi ženske, ki presežek z ograda prodajo, v prvi vrsti s pridelkom najprej 
oskrbujejo lastno gospodinjstvo. Ker pri tem ne prihaja do ločevanja »produkta dela od dela 
samega, objektivnih delovnih pogojev od subjektove delovne sile« (Marx 1977: 117), ki je izhodi-
šče kapitalističnega produkcijskega procesa, tudi ne prihaja do odtujevanja. Druga pomembna 
zgodovinska prednost ograda pa je ta, da se je zaradi mešanih posevkov in samopreskrbne 
namembnosti spretno izogibal uporabi herbicidov, ki so ji bile kasneje te površine podvržene z 
njihovim opuščanjem ogradov zaradi strukturnih sprememb znotraj gospodinjstev ali opušča-
njem kmetovanja.

In ker so za pretežno ročno obdelavo, ki jo terja ograd, primerne majhne površine, drobna kme-
tijska razdrobljenost končno pride do trenutka, ko jo lahko jemljemo tudi kot prednost. Manjše 
njivice ima namreč v lasti vsaj tretjina gospodinjstev po vaseh, kar pomeni, da ima veliko gospo-
dinjstev še produkcijska sredstva, s katerimi si lahko (ob ustreznih spodbudah) zagotovi lastno 
zelenjavo. Na podlagi izračunov vrtnarskih strokovnjakov posamezno gospodinjstvo potrebuje 
za sprotno oskrbo z lastno zelenjavo na enega člana 10 m2 površin,  za celoletno oskrbo tudi z 
zimsko zelenjavo 20 m2, za celotno oskrbo skupaj z ozimnico 100 m2 površin na družinskega 
člana (Pušenjak in Rode 2006: 5). Ker pa v vrtičkarstvu za lastne potrebe rado hitro pride do 
ustvarjenih presežkov, lahko ustrezno spodbujena in podprta preskrba gospodinjstev z lastno 
zelenjavo v mešani kulturi ograda na ravni vasi ustvari tudi pomembne presežke, ki bi vsekakor 
ugodno vplivali tudi na stabilnejše in okoljsko ter družbeno odgovornejše zagotavljanje samo-
oskrbe z zelenjavo na nacionalni ravni. 

Ker se Prekmurja pogosto še drži naziv »žitnica« Slovenije, je pritisk kmetijske tržne logike na 
pokrajino velik, možnosti za vzpostavljanje trajnostnih praks pa so zaradi tega precej bolj ome-
jene. Zato je spodbudno, da lahko zemljiška razdrobljenost, ki je splošno dojeta kot glavna ovira 
za nadaljnji razvoj kmetijstva, trajnostnim praksam v kmetijstvu dejansko predstavlja priložnost, 
ampak le, dokler razdrobljene površine ostajajo v rokah čim več ljudi, kar pomeni, da ima čim 
večje število prebivalcev tudi možnost produkcije vsaj dela lastnih  življenjskih sredstev. »Zgo-
dovina naj bi bila učiteljica življenja« in, če že ne po širnem svetu, se je za primerjavo vsekakor 
dobro obračati tudi nazaj. Tako se nam takoj, ko vključimo zgodovinsko perspektivo, dosti hitreje 
in jasneje pokaže kot »neumno« sodobno speljevanje kmetijskih zemljišč prebivalstvu in neod-
govorno ustvarjanje novih monukulturnih tabel (primer Lipovci) v že tako okoljsko degradiranem 
prostoru, kot je obsežna kmetijska ravan Dolinskega in tudi Ravenskega. Drobna kmetijska po-
sest in vzor mešane kulture ograda nam v Prekmurju ponujata možnost za vzpostavljanje preži-
vetvenih praks z drugačnim značajem in na podlagi povezovanja dela in življenja posameznikov, 
ne pa odtujevanja.

Upadanje družinskih kmetij in drobna zemljiška posest

Monika SMODIŠ univ. dipl. etn. in kult. antr. 
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»Družba se vse hitreje vedno manj spominja. Znamenje našega časa je mišljenje, ki je 
podložno modi; preteklost omalovažuje kot zastarelo, medtem ko sedanjost čez mero 

hvali.« (Jacoby)
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Društvo prijateljev agrarne ekono-
mike (DPAE) je že četrto leto po 
vrsti v sodelovanju s Fakulteto za 
kmetijstvo in biosistemske vede, 
UM ter Raziskovalnim izobraževal-
nim središčem Dvorec Rakičan or-
ganiziralo 15. 1. 2016 okroglo mizo 
»IZZIVI V IZOBRAŽEVANJU IN PRE-
NOSU ZNANJA V PRAKSO – PRIM-
ERI USPEŠNIH MLADIH PODJET-

NIKOV V POMURJU«.

V letu 2016 smo začeli z novo ak-
tivnostjo, in sicer z akcijo zbiranja 
starega odpadnega papirja med 

člani društva.

Avgusta 2016 se je DPAE predstavi-
lo in promoviralo na sejmu AGRA 
2016 v Gornji Radgoni pod okril-
jem Fakultete za kmetijstvo in bi-

osistemske vede UM.

Društvo DPAE so v letu 2016 podpr-
li z donacijo: FKBV UM, Pomurske 
lekarne Murska Sobota in Zavod 

KGZS Murska Sobota.

VABLJENI K VČLANITVI

Več o delovanju društva na spletni 
strani:

www.dpae.si
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