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Uvodnik
Drage kolegice in kolegi,
pred vami je že sedma izdaja Letnega biltena 2018 Društva prijateljev agrarne ekonomike (DPAE), ki vsebuje zanimive in poučne
strokovne članke članov društva s področja agrarne ekonomike in širše.
Društvo DPAE je v letu 2018 delovalo po zastavljenih ciljih, ki smo si jih zastavili
v začetku leta. Skozi leto smo bili aktivni na različnih področij, eno od teh je aktivno sodelovanje v projektu »Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) II Beltinci«, ki sta ga sofinancirala RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in
je bil izbran na podlagi javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020, sklad ESRR.
V okviru omenjenega projekta, ki je zaživel v prostorih Ambasade Štefana
Kovača Beltinci, smo skupaj z Občino Beltinci in strokovno pomočjo ostalih
projektnih partnerjev vzpostavili potrebne pogoje, s katerimi smo spodbudili zagotavljanje zdrave domače hrane ter lokalnih izdelkov tako javnim zavodom, kakor celotni skupnosti, obenem pa podprli lokalne podjetnike ter
pridelovalce in predelovalce hrane. Preko izobraževalnih aktivnosti smo s
projektom prispevali k razvoju socialnega podjetništva ter profesionalizaciji
strokovnih nevladnih organizacij, katerih delo je ključnega pomena pri informiranju in neformalnem izobraževanju prebivalstva o lastnem okolju in družbi.
Tudi v letu 2018 smo posvečali veliko pozornosti spodbujanju in dvigovanju osveščenosti na področju varne hrane in prehranske samooskrbe med mladimi
ter tako ponovno izvedli anketiranje po pomurski osnovnih in srednjih šolah.
Posebej
se
zahvaljujemo vsem donatorjem,
ki
so nas v letu
2018 podprli
z
donacijami. Kot
vsako leto do sedaj, smo tudi v
letu 2018 zaposlili eno brezposelno osebo,
ki je bila
prijavljena na
ZRSZ in je izpolnjevala vse pogoje za vključitev v program javnih del.
Za nami je vsekakor zelo bogato leto. Pričakujemo in veselimo pa se že leta, ki nam počasi prihaja naproti, saj imamo v mislih že nove cilje, ki si jih želimo izpolniti v letu 2019.
Vse dobro v letu 2019!
Silvo Pozderec, mag.
predsednik DPAE
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Digitalno inovacijsko stičišče - DIH AGRIFOOD
mag. Silva NEMEŠ / mag. Daniel COPOT / mag. Denis TOPOLNIK / Silvo POZDEREC mag.

Digitalno inovacijsko stičišče - DIH
AGRIFOOD
Digitalno inovacijsko stičišče za kmetijstvo in proizvodnjo hrane (DIH AGRIFOOD) združuje slovensko ter
evropsko raziskovalno in razvojno strokovno znanje s področja kmetijstva in proizvodnje hrane. Naša
mreža ponuja najnovejše znanje o digitalizaciji te panoge – tako imenovanega “pametnega kmetijstva”.
Cilj DIH AGRIFOOD je podpirati razvoj kmetijstva in proizvodnjo hrane ter zagotavljati varno, trajnostno in
kakovostno hrano. Skupaj z deležniki ga je leta 2017 ustanovil ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska
Sobota . DIH Agrifood predstavlja »one-stop-shop«, ki zagotavlja storitve za ciljne skupine (npr. kmete)
preko multi-partnerskega medsektorskega sodelovanja. Decembra 2018 praznuje svojo prvo obletnico
delovanja.
Vizija in misija
Vizija DIH AGRIFOOD je postati vodilna mreža v Sloveniji pri razvoju, prenosu tehnologije in inovativni
uporabi pametnih kmetijskih rešitev in storitev na področjih, kjer ustvarja največjo vrednost za slovenski
in evropski agroživilski sistem.
Poslanstvo DIH AGRIFOOD je:
• povečati produktivnost in donosnost z razvojem, prenosom in implementacijo pametnih kmetijskih rešitev in storitev;
• spodbujati raziskave, razvoj in inovacije z iskanjem novih kombinacij znanj, tehnologij in akterjev ter s
tem izgradnjo povezav med ponudniki rešitev (raziskovalnimi institucijami, MSP in industrijo) ter ciljnimi
skupinami (kmetje in združenja kmetov);
• povečati internacionalizacijo članov DIH AGRIFOOD z dostopom do najbolj kvalificiranih in ustreznih
znanj kot tudi tehnologij s pomočjo ustreznega sodelovanja z mednarodnimi grozdi, mrežami, institucijami znanja in podjetji;
• zagotavljati financiranje znanja, tehnoloških transferjev in konkretnih implementacij digitalnih rešitev pri
ciljnih skupinah in s tem pospeševati digitalizacijo proizvodnje hrane.
Izzivi
Dejstvo je, da moramo na globalni ravni začeti proizvajati več hrane z manj porabljenimi viri in edini način,
kako to lahko dosežemo, je z digitalno transformacijo. Zato moramo podpirate kmetije in proizvajalce
hrane direktno, preko učnih demonstracijskih prikazov (t.i. »Living Lab«-ov) in financiranjem za prenos in
implementacijo digitalne transformacije omenjene panoge.
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Članstvo
Članstvo je odprto za vse organizacije, ki podpirajo poslanstvo DIH AGRIFOOD. To vključuje celoten spekter organizacij interesnih in ciljnih skupin, kot so kmetje in kmetijske zadruge, industrija ter MSP, raziskovalne organizacije, vladne ustanove, organizacije za podporo podjetništvu in mediji. Trenutno so v mreži
DIH Agrifood organizacije za podporo podjetjem, zbornice, znanstvene in raziskovalne organizacije, mala
in srednja podjetja, zadruge in nevladne organizacije.

Vir: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
Področja dela
Trenutno pokrivamo tri področja dela: digitalna transformacija, kratke dobavne verige in gastronomija
(kulinarika v turizmu). Izvajamo različne aktivnosti v številnih projektih, ki se financirajo preko nacionalnih
in evropskih skladov. Primarno delujemo na področju regije Pomurje (predvsem kar zadeva ciljno skupino, ki ji nudimo storitve), prakso, znanje in izkušnje pa si pridobivamo in izmenjujemo s strokovnjaki iz
celotne Slovenije, preko različnih mednarodnih projektov pa tudi iz celotne Evrope.
Digitalna transformacija
Dejstvo je, da je na trgu razvitih že dovolj tehnologij, ki so lahko vključene v digitalno transformacijo, pa
vendar so le nekatere implementirane v okolju; še posebej to velja za področje kmetijstva in proizvodnjo
hrane, ki to digitalno transformacijo nujno potrebujeta za večjo in učinkovitejšo proizvodnjo. Zato v DIH
AGRIFOOD skrbimo za cel spekter storitev, ki ciljnim skupinam omogočajo digitalno transformacijo s
ciljem, da jo izpeljemo kvalitetno in hitro.
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Vir: https://www.evineyardapp.com/blog/2018/08/23/why-to-implement-iot-in-the-vineyard/
Kratke dobavne verige
Dejstvo je, da slovenske šole, vrtci, bolnišnice, domovi za starejše in drugi javni zavodi na leto potrošijo več
kot 500 milijonov EUR za hrano . In le 38,7% od tega je slovenskega izvora . Izzivi so večplastni, med njimi
gotovo izstopajo nacionalna zakonodaja, skupna evropska kmetijska politika ter značilnosti posameznih
območij, tako geografskega kot tudi sociološkega izvora. Zato v DIH AGRIFOOD pomagamo kmetom, da
proizvajajo hrano na trajnostni način, jih povezujemo v zadruge z blagovno znamko, zberemo njihove
lokalne proizvode, jih distribuiramo preko lokalnega distributerja in prodajalne slovenskih izdelkov in pridelkov iz različnih shem kakovosti. Vse to s ciljem povečati ozaveščenost o lokalni – trajnostno pridelani
hrani, promovirati trajnostno kmetijstvo in pomagati proizvajalcem prodati njihove pridelke in izdelke.
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Vir: lokalno.je

Gastronomija
Dejstvo je, da je turizem ena izmed najbolj pomembnih gospodarskih panog v Sloveniji. Gastronomija pa
ima v tej panogi posebej pomembno vlogo. Pomurje je kot regija znano po svoji odlični tradicionalni kulinariki, zgodovinskem izročilu in posebnih naravnih danostih (zdravilišča in termalni vrelci). Regiji pa primanjkuje povezovanja, znamčenja, digitalnega marketinga, trajnostnega razvoja in inovacij. Zato povezujemo
kmetije in proizvajalce hrane s turističnimi centri, zagotavljamo znanje na področju digitalnega marketinga,
mentoriramo in razvijamo inovativne poslovne modele. Vse to s ciljem ustvariti trajnostno turistično ponudbo, ki bo vsebovala lokalno hrano in kulinarične izdelke lokalnega izvora z visoko dodano vrednostjo.

.

Vir: FB@Kultnatura
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Storitve
Za ciljne skupine in deležnike izvajamo številne storitve, ki pomagajo pri prenosu digitalnih inovacij v prakso. Med te štejejo ozaveščanje o digitalnem transferju, kratkih dobavnih verigah in gastronomiji (lokalni
zdravi kulinariki v turizmu), pregled inovacij in njihov tehnološki transfer, sodelovanje z drugimi digitalnimi
inovacijskimi stičišči, financiranje, razvoj strategij in poslovnih modelov, mentoriranje in učni demonstracijskih prikazi s praktičnimi prenosi tehnologij (prikaz v t.i. »Living Lab«-u).
Ozaveščanje kot prva izmed storitev je zelo pomembno, saj nenehno poskušamo odgovoriti na vprašanja: zakaj bi morali vpeljevati nove tehnologije, kakšne so koristi, slabosti in izzivi pri tem? To nam uspeva
predvsem z različnimi dogodki, B2B srečanji in diseminacijo različnih praks.
Digitalni transfer in prenos inovacij je druga izmed sedmih storitev, ki jo zagotavljamo v DIH Agrifood.
Obstajajo številne tehnologije, ki so že pripravljene na implementacijo, vprašanje je, kako jih lahko čim
prej prepoznamo in implementiramo v praksi. Mi poskušamo z uporabo različnih orodij, kot je orodje za
mapiranje, preko B2B srečanj in z mreženjem različnih deležnikov.
Sodelovanje z drugimi DIH-i je tretja storitev, ki je ključna predvsem pri čim bolj učinkovitem prenosu
tehnologij. Pri tem se nenehno sprašujemo, kako smo lahko najbolj učinkoviti pri tem prenosu in ali
obstajajo še drugi DIH-i, ki delujejo na podoben način? Odgovore na ta vprašanja najdemo predvsem v
mednarodnih projektih, kjer se povezujemo s partnerji, z mreženjem in partnerskimi sporazumi ter rabo
skupnih orodij in metodologij.
Financiranje je stalen izziv, s katerim se soočamo pri uvajanju novih tehnologij. Pri tem se sprašujemo,
kako lahko naše ciljne skupine (kmetije) motiviramo za to, da nove tehnologije sprejmejo in začnejo uporabljati čim prej? Zakaj bi tvegali in implementirali nekaj, česar še ne poznajo? Na ta vprašanja skušamo
odgovoriti s financiranjem preko primernih evropskih razpisov in kaskadnega financiranja.
Razvoj strategij in poslovnih modelov je peta izmed storitev, ki jo nudimo ciljnim skupinam, pri kateri poskušamo odgovoriti na vprašanje katera tehnologija je prava za spopadanje z določenim izzivom? Kakšne
finančne koristi bo imela kmetija od vpeljave novih tehnologij?
Mentoriranje in učenje je šesta izmed storitev, pri kateri se zavedamo dejstva, da kmetje potrebujejo nove
načine mentoriranja in učenja o tem, kako bodo nove tehnologije spremenile njihovo delo in življenje nasploh. Sprašujemo se, kako bi lahko dosegli, da bodo kmetje razumeli kompleksnost digitalnih tehnologij
in njihove koristi? To nam uspeva z razvojem različnih materialov za učenje in izvajanjem teoretičnih in
praktičnih usposabljanj za njih.
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Vir: https://robohub.org/farming-with-robots/
Učni demonstracijski prikaz (oz. t.i. »Living Lab«) je sedma izmed storitev, ki jo ponujamo oz. izvajamo za
ciljne skupine, saj je prikaz delovanja neke tehnologije v »živo« najboljši način za razumevanje tovrstnega
delovanja. Pri tem se nenehno sprašujemo, kako lahko prikažemo nove tehnologije v smeri, da bodo
kmetje videli njihove prednosti in verjeli, da zares delujejo? Pri odgovorih na ta vprašanja si pomagamo
z demonstracijskimi prikazi, prenosi praks in znanj ter izkušenj kot tudi z organiziranimi obiski različnih
demonstracijskih prikazov, kjer so določeno tehnologijo v praksi že vpeljali in deluje kot učni primer.
Predstavitve in mreženje
Svoje izkušnje predstavljamo tudi na različnih konferencah, dogodkih in srečanjih po celotni Evropi. Tako
smo v mesecu avgustu bili so-organizator mednarodne konference z naslovom Preobrazba agroživilstva
skozi nove paradigme lokalne dobave, digitalizacije in sodelovanja na Mednarodnem sejmu AGRA v Gornji
Radgoni, ki je postala tradicionalna. V mesecu septembru smo v romunski Sinaii na srečanju partnerjev
projekta Danube S3Cluster predstavili naš DIH in njegovo vlogo pri uvajanju digitalne transformacije v
kmetijstvu in proizvodnji hrane, kot tudi v Italiji na dogodku InnovA. Udeležili smo se vseevropskega letnega srečanja DIH v novembru v Varšavi na Poljskem, kjer smo izmenjali številna znanja, prakse in kontakte
za nadaljnje delo. Prisostvovali smo na 3. Agrobiznisovem forumu v Ljubljani, kjer so bile predstavljene
številne inovacije v sodobnem kmetijstvu in pridelavi hrane v prihodnosti, tako smo se prepričali tudi v
praktični prikaz 3D tiskanja hrane, ki je lahko tudi prihodnost na področju zdravstva in zdravstvene nege.
Svoje izkušnje smo predstavili tudi kot gostujoči predavatelj na European Public Health Conference v
Ljubljani, ki je konec meseca novembra gostila preko 1600 predavateljev in udeležencev iz cele Evrope.
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S prenosom izkušenj, pridobivanjem znanj in mreženjem pa sodelujemo s partnerji v številnih programih
in projektih, poleg omenjenih še v Iof – Interned of Food and Farm 2020 (CYSLOP), Interreg Central Europe (INNO-WISEs), Erasmus+ (Smart Farming in Youth Empowerment), programih sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Avstrija (COOP4HEALTHCARE) in Interreg Slovenija-Hrvaška (Zeleno želimo) ter drugih. Svoje
aktivnosti sporočamo in komuniciramo preko LinkedIn in Twitter profilov.

Vir: LinkedIn @DIHAGRIFOOD

Viri:
ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota, http://itc-cluster.com/sl/dih-agrifood/
European Commission: Smart Specialization Platform, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovationhubs
e-Vineyard blog: https://www.evineyardapp.com/blog/2018/08/23/why-to-implement-iot-in-the-vineyard/
Svet kapitala, https://svetkapitala.delo.si/ikonomija/kako-povecati-delez-lokalnih-zivil-v-javnih-zavodih-1885
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM: http://www.vsgrm.unm.si/novice/javniposvetodvildovilic
Zelena točka: www.lokalno.je
Zeleno želimo, FB@Kultrnatura
Robohub - non-profit online communication platform, https://robohub.org/farming-with-robots/
DIH AGRIFOOD, LinkledIn @DIH AGRIFOOD
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Teorija načrtovanega vedenja in njena aplikacija na primeru
sladkorja in sladkorne pese
pred. Lazar PAVIĆ mag. / red. prof. dr. Karmen PAŽEK

Teorija načrtovanega vedenja in njena
aplikacija na primeru sladkorja in
sladkorne pese
V zadnjem obdobju smo priča ponovni pridelave sladkorne pese na slovenskih njivah (slika 1 2 in 3). Ker
je eden glavnih proizvodov iz sladkorne pese prav sladkor, je bila opravljena raziskava v smeri analize
vedenja pri potrošnikih. Teorija načrtovanega vedenja predstavlja eno izmed najbolj vplivnih teorij, ki
preučujejo človeško obnašanje. Po teoriji načrtovanega vedenja (Ajzen 1985) je dejavnik, ki najbolj vpliva
na vedenje odjemalcev, namera obnašanja. Glavni dejavniki, ki tvorijo namero obnašanja so: 1) posameznikova stališča do obnašanja, ki so pogosto pod vplivom osebnih prepričanj glede posledic obnašanja
in ocenitve morebitnih posledic obnašanja; 2) družbene norme oziroma norme družbeno sprejemljivega
obnašanja, ki so odvisne od prepričanj kako bojo druge, za posameznika pomembne osebe jemale takšno obnašanje, kot tudi motivacija posameznika, da takšne norme prerastejo v subjektivne norme in 3)
percipirana kontrola obnašanja, ki predstavlja percepcijo posameznika o tem, koliko je lahko ali težko se
obnašati na določen način. Omenjene spremenljivke so torej zelo pomembne pri razlaganju splošnega
obnašanja posameznika (Conner in Armitage 1998).

Slika 1: Posevek sladkorne pese iz pridelovalne sezone 2018 (vir: lasten vir)
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S ciljem povečanja namere določenega vzorca obnašanja raziskovalci v omenjeno teorijo vključujejo
dodatne spremenljivke, ki bi lahko bile vzroki določenega obnašanja. Takšne spremenljivke so denimo
prejšnje obnašanje, izkušnje, navade, moralne obveze, želje, samoidentiteta, samoiniciativnost, znanje o
objektu stališča in obnašanja in druge (Berg in sod. 2000; Rivis in Sheeran 2003; Rivis in sod. 2006). Ajzen
(1991) je mnenja, da je v omenjeno teorijo dovoljeno vključevati dodatne spremenljivke v določenem
kontekstu in za določene vrste obnašanja, pod pogojem da takšne spremenljivke doprinašajo kakovosti
samega modela.
Olivova (2011) navaja, da so stališča zelo pomembna za obnašanje posameznika. Stališča o določenem
izdelku se formirajo na podlagi že vnaprej določenih prepričanj, Miller (2005) definira stališča posameznika kot množico prepričanj glede konkretnega obnašanja, ki so pod vplivom vrednotenja teh prepričanj.

Slika 2: Sladkorna pesa v glavni rastni dobi (vir: lasten vir)
Subjektivne norme se najpogosteje izkažejo skozi prizmo družbenega pritiska, ki je vezan na določeno
vrsto vedenja in sicer, ali posameznika treba ali ni treba vključiti v določeno aktivnost (Ajzen 1991). Z
drugimi besedami, subjektivne norme predstavljajo vpliv, ki ga na človeško obnašanje ima socialno okolje
(Miller 2005).
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Potek raziskave
Raziskavo smo izvedli v obdobju od junija do avgusta 2018. V raziskavo smo skušali vključiti čim večje število anketirancev. Anketni vprašalnik smo posredovali na več različnih načinov: osebno (izvedba
anketiranja na terenu), po pošti (navadni in elektronski) kot tudi preko opcije Google Documents. Na
koncu smo uspeli pridobiti 237 izpolnjenih anket. Od tega smo jih osebno pridobili 30 %, preko elektronske pošte pa 25 %. Največji delež odziva je bil preko Google Documents-a, 45 % vzorca. Vseh 237
vprašalnikov je bilo pravilno in popolnoma izpolnjeno in smo jih vključili v proces nadaljnje obdelave in
analize podatkov. Vse vprašalnike smo vnesli in analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS 24.
Za potrebe kvantitativne raziskave smo uporabili anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik smo
najprej pilotsko testirali z manjšo skupino znancev in znanstvenih delavcev (fokusna skupina) in se na ta način izognili morebitnim nejasnim vprašanjem. Na koncu vprašalnika smo
od anketirancev zahtevali, da podajo odgovore glede njihovega socio demografskega profila.
Zaradi finančnih in časovnih omejitev smo izbrali priročni vzorec. Vzorec raziskave je torej omejen na anketirance, s katerimi smo najlažje uspeli ustvariti stik. Priročen vzorec je
bil edini možni način, da pridobimo zadostno število veljavnih odgovorov v kratkem času.
Hipoteze
Testirali bomo naslednje hipoteze:
H1: Pozitivna stališča potrošnikov do nakupa sladkorja pozitivno vplivajo na namero o nakupu sladkorja.
H2: Subjektivne norme pozitivno vplivajo na namero o nakupu sladkorja.
H3: Zavedanje o zdravju pozitivno vpliva na namero o nakupu sladkorja.
H4: Znanje o sladkorju pozitivno vpliva na namero o nakupu sladkorja.
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Opis vzorca
V Preglednici 1 so predstavljeni rezultati deskriptivne statistične analize, ki se nanašajo na socio-demografski profil anketirancev. V vzorcu je več anketirank (53,2 %) kot anketirancev (46,8 %). Največ anketirancev je v starostni skupini od 30 do 39 let (36,7% anketirancev v vzorcu), sledijo jim anketiranci mlajši od
30 let (26,2%). 43% vzorca so samski ljudje. Glede delovnega statusa anketirancev je 80,2 % anketirancev
v vzorcu zaposlenih, dokler drugo, precej manjšo kategorijo anketirancev, predstavljajo študenti (9,7 %
anketirancev).
Preglednica 1: Rezultati deskriptivne statistične analize za spremenljivke: Spol, Starost, Mesečni dohodek,
Status na trgu dela, Zakonski stan, Mesto odraščanja
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Merjenje spremenljivk
Merjenje spremenljivk je narejeno na podlagi pregleda literature in predhodno predstavljenih teoretičnih
iztočnic. Za merjenje predhodno predstavljenih konceptov smo uporabili 23 trditev. Za merjenje vseh
trditev uporabljena je pet stopenjska Likertova lestvica, ki smo jo tokrat koristili kot intervalno lestvico.
Anketirancem smo ponudili več trditev, za katere je bilo potrebno narediti njihovo stopnjo strinjanja ali
nestrinjanja z vsako od tistih trditev.
Zanesljivost konstruktov, ki smo jih uporabili v raziskavi, smo ugotavljali na podlagi Cronbach alfa koeficientov, pri čemer smo hkrati analizirali vpliv posameznih trditev na Cronbach alfa koeficient pripadajočega
konstrukta. Glede na najnižjo možno priporočeno vrednost omenjenega koeficienta, ki znaša 0,6, lahko
sklepamo, da je zanesljivost vseh merskih konstruktov predstavljenih v Preglednici 2, sprejemljiva.
Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa
Normalnost porazdelitve bomo za vse spremenljivke, merjene na intervalni lestvici, preverili s pomočjo
Kolmogorov-Smirnovega testa. Test deluje na način, da se vrednosti proučevanih spremenljivk primerjajo
z vrednostmi normalno porazdeljenih spremenljivk, ki imajo enako aritmetično sredino in standardni odklon (Bastič, 2006, str. 21). Ko je Kolmogorov-Smirnov test neznačilen (p > 0,05), tedaj lahko govorimo o
normalni porazdelitvi spremenljivke in obratno, ko je test statistično značilen (p < 0,05), spremenljivka ni
normalno porazdeljena (Bastič, 2006, str. 27).
Rezultati testa predstavljeni v Preglednici 2 kažejo, da porazdelitev ni normalna, ker je stopnja značilnosti
za vse spremenljivke p>0,05. Zato smo podatke, ki jih bomo v nadaljevanju uporabljali, transformirali s
pomočjo naravnega logaritma (ln).
Preglednica 2: Srednje vrednosti, Kronbah alfa in Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa
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Rezultati regresijske analize
Za
preverjanje
vpliva
neodvisnih
spremenljivk
(Pozitivna
stališča
do
nakupa sladkorja, Subjektivne norme, Zavedanje o zdravju in Znanje o sladkorju) uporabili smo multipla regresijsko analizo. V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše rezultate.
Po analizi vrednosti kazalca VIF (vse vrednosti manjše od 2) in Tolerance (vse vrednosti večje od 0,2) ugotavljamo, da niti ena izmed spremenljivk v tem koraku ni za izločanje (Preglednica 3).
Preglednica 3: Regresijski koeficienti

Vir: Lastna raziskava
Kakovost regresijskega modela je predstavljena v Preglednici 4. Multipli korelacijski koeficient R je 0,729,
kar pomeni, da obstaja močna povezanost med odvisno spremenljivko in v model vključenimi spremenljivkami.
Multipli prilagojeni determinacijski koeficient (Adjusted R Square) je 0,617, kar pomeni, da je 61,7 % variabilnosti odvisne spremenljivke (Namera o nakupu sladkorja) razloženih z variabilnostjo v model vključenih
neodvisnih spremenljivk.
Durbin-Watson koeficient znaša 1,522 in lahko zaključimo, da obstaja zanemarljiva pozitivna korelacija
med reziduali, ki sicer ne predstavlja resnega problema.
17

Teorija načrtovanega vedenja in njena aplikacija na primeru
sladkorja in sladkorne pese
pred. Lazar PAVIĆ mag. / red. prof. dr. Karmen PAŽEK

Preglednica 4: Kakovost regresijskega modela

Iz rezultatov F-testa (Preglednica 5) je razvidno, da smemo ničelno hipotezo H0 = ß1 = ß2 = ... = ßk zavrniti pri p< 0,01. Ugotavljamo, da je vsaj en regresijski koeficient statistično značilno različen od 0.
Preglednica 5: Rezultat F testa

Vse vrednosti VIF so dovolj majhne (Preglednica 6), da smemo zaključiti, da je izpolnjena predpostavka o
nekoreliranosti v model vključenih spremenljivk. Vse neodvisne spremenljivke značilno vplivajo na vrednost odvisne spremenljivke (Namera o nakupu sladkorja).
Na podlagi predstavljenih rezultatov v Preglednici 6 tvorimo regresijski model:
y = 0,731 + 0,258x1 + 0,315x2 + 0,225x3 + 0,170x4.
Preglednica 6: Regresijski koeficienti
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Preglednica 7: Vrednost regresijskih koeficientov

Kakovost regresijskega modela je predstavljena v Preglednici 8. Multipli korelacijski koeficient R je 0,737, kar
pomeni, da obstaja močna povezanost med odvisno spremenljivko in v model vključenimi spremenljivkami.
Multipli
prilagojeni
determinacijski
koeficient
(Adjusted
R
Square)
je
0,623,
kar
pomeni,
da
je
62,3
%
variabilnosti
odvisne
spremenljivke
(Namera
o
nakupu sladkorja) razloženih z variabilnostjo v model vključenih neodvisnih spremenljivk.
Durbin-Watson koeficient znaša 1,621 in lahko zaključimo, da obstaja zanemarljiva pozitivna korelacija
med reziduali, ki sicer ne predstavlja resnega problema.
Preglednica 8: Vrednost regresijskih koeficientov
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Kakovost regresijskega modela je predstavljena v Preglednici 8. Multipli korelacijski koeficient R je 0,737, kar
pomeni, da obstaja močna povezanost med odvisno spremenljivko in v model vključenimi spremenljivkami.
Multipli prilagojeni determinacijski koeficient (Adjusted R Square) je 0,623, kar pomeni,
da
je
62,3
%
variabilnosti
odvisne
spremenljivke
(Namera
o
nakupu sladkorja) razloženih z variabilnostjo v model vključenih neodvisnih spremenljivk.
Durbin-Watson koeficient znaša 1,621 in lahko zaključimo, da obstaja zanemarljiva pozitivna korelacija med reziduali, ki sicer ne predstavlja resnega problema.
Preglednica 9: Kakovost regresijskega modela

Iz rezultatov F-testa (Preglednica 9) je razvidno, da smemo ničelno hipotezo H0 = ß1 = ß2 = ... = ßk zavrniti pri p< 0,01. Ugotavljamo, da je vsaj en regresijski koeficient statistično značilno različen od 0 (Preglednica 10).
Preglednica 10: Rezultat F testa

Nova regresijska modela se glasita:
y = 0,714 + 0,056x1 + 0,233x2 + 0,309x3 + 0,163x4 (za anketirance, ki so odraščali v mestu);
y = 0,77 + 0,056x1 + 0,233x2 + 0,309x3 + 0,163x4 (za anketirance, ki so odraščali na vasi).

20

Teorija načrtovanega vedenja in njena aplikacija na primeru
sladkorja in sladkorne pese
pred. Lazar PAVIĆ mag. / red. prof. dr. Karmen PAŽEK

Preglednica 11: Vrednost regresijskih koeficientov

Sklepi
Predstavljena raziskava podaja nove oziroma dodatne ugotovitve obstoječim raziskavam o nakupu sladkorja iz sladkorne pese in vedenju odjemalcev na tem področju. Rezultati raziskave so
pokazali, da imajo stališča potrošnikov do sladkorja iz sladkorne pese, subjektivne norme, zavedanje o zdravju in znanje o sladkorju statistično značilen vpliv na namero nakupa sladkorja. Na
podlagi predstavljenih rezultatov smo potrdili vse štiri predhodno predstavljene hipoteze. Ugotovili smo tudi, da obstajajo statistično značilne razlike na podlagi mesta odraščanja anketiranca
glede namere o nakupu sladkorja.

Slika 3: Spravilo sladkorne pese – deponija na njivi (vir: lasten vir)
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Rezultati ankete o kmetiji in varni hrani
V letu 2018 je Društvo prijateljev agrarne ekonomike (DPAE) posvečalo pozornost poznavanju kmetije in
varne hrane med mladimi, zato je že šesto leto zapored v mesecu septembru izvedlo anketiranje po pomurskih / srednjih šolah, in sicer glede poznavanja kmetij in varne hrane otrok in dijakov na pomurskih osnovnih in srednjih šolah. Število vseh učencev, ki so rešili anketo v letu 2018 je bilo 314, število vseh dijakov pa
190. Skupaj smo tako v letu 2018 anketirali 504 otrok / dijakov. Rezultati ankete bodo služili DPAE in anketiranim osnovnim in srednjim šolam kot ocena o poznavanju kmetij in varne hrane v naši regiji ter kot smernice za v prihodnje, da bo kmetijstvo bolj cenjeno in prepoznano v pomurskih osnovnih in srednjih šolah.
Izpostavili bi samo nekatere zanimive rezultate oziroma odgovore otrok in dijakov iz nekaterih osnovnih in srednjih šol, ki so se nam pri analiziranju zdeli najbolj izstopajoči. Na vprašanje »Ali
imate doma kmetijo?« je z DA odgovorilo kar 80 % učencev, z NE je odgovorilo 20 % učencev. »Ali
je pomembno, da se na kmetiji prideluje varna hrana?« je z DA odgovorilo 98% učencev, z NE pa 2
% učencev. Na vprašanje »Ali poznate kakšno ekološko kmetijo« je z DA odgovorilo 85 % dijakov, z NE je odgovorilo 15 % dijakov. Zanimiv je bil tudi odgovor na vprašanje »Zakaj je pomembno,
da kmetije obstanejo v prihodnje?« kjer so dijaki odgovorili, da je pomembno, da kmetije obstanejo v prihodnje zaradi: domače hrane, zaposlitve, ohranjanja naravnega načina pridelave in zaslužka.
Skupni rezultati
Skupni rezultati ankete tudi v letu 2018 kažejo na to, da je treba v prihodnje učence / dijake v pomurskih osnovnih šolah vse več ozaveščati in izobraževati o kmetovanju in varni hrani. Že v osnovni
šoli je potrebno, da otroci spoznajo in se izobrazijo o kmetovanju in varni hrani. Pri vsem tem je pomembno, da učenci dobijo osnovo / informacijo o kmetovanju in varni hrani. Učencem svoje znanje in
pravilne informacije posredujejo ravnatelji, učitelji in organizatorji šolske prehrane, da dodatno nadgradijo svoje osnovno znanje že v osnovi šoli. S tem si pri-dobijo znanje in pravilne informacije o vsakodnevnem življenju in hrani. Naučiti se morajo zavedati, kako pomembno je kme¬tovanje in hrana. Zelo
pomembno je, da otroci skupaj s svo-jimi starši spoznajo kmetovanje, jih povabijo k delu in šele nato
bodo otroci videli, kar je res tisto pravo, kar zraste na domačem vrtu, sosedovem vrtu ali celo na njivi. Kajti s tem bomo cenili, da je to kar je pridelano doma, bolj zdravo, kot tisto kar kupimo v trgovini ali tisto kar prihaja iz uvoza.

Slika 1: Rezultati ankete o kmetiji in varni hrani
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Podeželjski turizem
1. UVOD
Beseda turizem izhaja iz grške besede »tornos«. V latinščino je bila beseda prevzeta kot »tornus« in nato
še v francoščino kot »tour«, kar pomeni krožno gibanje. Izraz turist je prvi zapisal Anglež Pegge leta 1800.
Prav tako je bila v Angliji prvič zapisana beseda turizem in sicer leta 1811. V Sloveniji smo do leta 1941
uporabljali izraz tujski promet ali Fremdenverkehr.
Prve oblike turizma so se pojavile že v najzgodnejših civilizacijah. Lahko rečemo, da turizem obstaja, odkar
obstaja človeštvo, a je kot znanstvena veja zelo mlad. Turizem se je začel preučevati v 19. st., sistematični
pristop k preučevanju pa je opazen po 2. svetovni vojni.
Po Svetovni turistični organizaciji (UNWTO) je turizem predvsem dolgotrajnejše bivanje z najmanj enim
prenočevanjem. Turizem so »aktivnosti, povezane s potovanjem in z bivanjem oseb izven običajnega
življenjskega okolja zaradi zabave, poslov in drugih motivov«. UNWTO je pojem turizem opredelila kot
enega izmed podskupin obiskovalcev v kategoriji potnikov, predvsem zaradi statističnih spremljanj turizma. Definicije turizma so se spreminjale, glede na pomembnost različnih motivov (poslovni, kongresni,
zabavni).
V Leksikonu geografije podeželja je turizem predstavljen kot celota odnosov in pojavov, ki nastanejo ob
potovanju ali bivanju oseb, za katere kraj bivanja ni niti stalno bivališče niti kraj zaposlitve. Pomeni tudi gibanje in potrošnjo zunaj kraja stalnega bivališča z željo, da se zadovoljijo rekreativne in kulturne potrebe.
Pojem rekreacija pa pomeni različne oblike dejavnosti, namenjene obnovi telesnih in duševnih zmogljivosti ljudi, kot so sprostitev, oddih, razvedrilo.
2. RAZVOJ TURIZMA
Pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za razvoj turizma, je več in izhajajo iz različnih področij. Izhajajo iz danosti
naravnega in kulturnega okolja, življenjskega prostora in navad potencialnih turistov in splošne politične
in gospodarske situacije v državi.
Za turistični razvoj so pomembne osnovne privlačnosti, kot so: naravne in kulturne danosti, izvedene privlačnosti, med katere sodijo splošna in turistična infrastruktura ter promocija in informacijska dejavnost.
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Profil gosta oz. turističnega potrošnika:
- Zaradi življenja v mestih so mnogi med njimi so izgubili stik s podeželjem.
- Je vsak dan bolj ekološko osveščen in teži po doživljanju (neokrnjene) narave,
- Je spremenil način izrabe dopusta, več se potuje in hodi na enodnevne ali vikend izlete v naravo.
- Oddih želi preživeti aktivno (pomoč pri kmečkih opravilih, kolesarjenje, jahanje, izleti v naravo, nabiranje gozdnih sadežev, …).
- Podeželje jemlje kot neodkrito posebnost, kamor ni prodrla turistična industrija s spremljajočimi
objekti.
- Na podeželju se ne počuti kot turist, ampak kot »gost«, kjer so njegove zahteve lažje rešljive, mnogokrat s pristnejšim osebnim pristopom.
- Želi v prostem času spremeniti svoje bivalno okolje – “vikend” umik iz urbanih središč v zaledje.
- Želi imeti celovito, pestro in svojevrstno ponudbo (povezovanje gostinske, turistične, kulturne in sprostitvene ponudbe).
Turizma ni brez turističnega trga. Ta je sestavljen iz turističnega povpraševanja, turistične ponudbe in iz
turističnega trženja. Turistični proizvod je osnovna enota turistične ponudbe, ki je tudi osnovni pogoj za
učinkovito in uspešno trženje slovenske turistične ponudbe. Je eden bistvenih elementov trženjskega
spleta. Turistična ponudba je kompleks vseh dobrin (naravna dobrina, storitve, turistični proizvod), ki jih
proizvaja turistično gospodarstvo. Turistično povpraševanje je tista količina turističnih dobrin, ki jih je turist pripravljen uporabiti in potrošiti.
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Turizem na podeželju je lahko tudi na nek način podjetništvo. Bistvo podjetništva na podeželju je sposobnost uporabe obstoječih virov na drugačen, bolj produktiven način. Različne oblike sodelovanja oz.
partnerstev vsebujejo že princip trajnosti in princip podjetništva. Kot partnerji na ravni lokalne skupnosti
nastopajo na eni strani nevladne organizacije in posamezniki, na drugi pa lokalna samouprava. Na regionalni in državni ravni pa so partnerji državna uprava in strokovnjaki, ki manj pristransko pripravljajo
analize in predlagajo razvojne usmeritve na lokalni ravni.
3. ZELENI TURIZEM
Izraz zeleni turizem se je prvotno nanašal na skrb za okoljsko problematiko pri poslovanju ponudnika zelenih turističnih storitev. Novejše pojmovanje zajema okoljski, podnebni, družbeni ter gospodarski vidik. V
literaturi se zanj pojavljajo tudi izrazi trajnostni turizem, ekoturizem, etični turizem, odgovorni turizem ...;
ti izrazi izvirajo iz variacij v pristopu do problematike turizma.
Zeleni turizem označuje ponudbo skupka storitev v ruralnem in urbanem okolju – hoteli, gostišča, mladinski hoteli, kavarne, restavracije, kulturnozgodovinske znamenitosti, ponudniki sprostitvenih in športno
-adrenalinskih aktivnosti, kmečki turizem, turistični informacijski centri ter podobne storitve, ki pri svojem
delovanju spoštujejo trajnostna načela. Ponudniki, ki se želijo tržiti kot zelena podjetja, morajo poznati in
krepiti vse pozitivne vplive turizma na okolje, družbo in gospodarstvo regije ter hkrati omejevati negativne
vplive.
Slabost zelenega turizma je, da je za turista pogosto dražji od konvencionalnega. Je pa ponudnik zelenih
turističnih storitev praviloma povezan z lokalnimi dobavitelji, zato večina dohodka ostane v regiji. Ozaveščeni uporabnik zelenih turističnih storitev se kljub omenjeni slabosti raje odloči za ponudnika visoko
kakovostnih, ekološko sprejemljivih, regiji prijaznih in pristnih zelenih storitev.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VABLJENI K IZPOLNITVI KRATKE ANKETE »POČITNICE NA PODEŽELJU« NA SLEDEČI POVEZAVI: https://
www.1ka.si/a/190140 (do 19. 2. 2019).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU
Podeželska območja so pomembna v razvoju turizma in izrabi prostega časa. Podeželje postaja pomembna turistična destinacija. Počitnice na podeželju ponujajo veliko različnih možnosti za športne aktivnosti,
mir in tišino, naravno okolje ter spoznavanje tradicionalnih načinov življenja. Lahko bi rekli, da podeželje
simbolizira izgubljena »zlata leta«, ker vsebuje vse tisto, česar urbana področja nimajo. Odnos med turizmom in okoljem je še posebej tesen v podeželskih območjih.
Če želimo razvijati turizem na podeželju in s tem pozitivno vplivati na splošen razvoj podeželja, je treba
ohranjati neokrnjeno naravno, snovno in nesnovno dediščino podeželja, poseljenost podeželja in tradicionalne vrednote slovenskega podeželja. Razvoj turizma na podeželju večkrat pripomore k temu, da se
pokrajina urejeno razvija, kmečkemu prebivalstvu pa omogoča dodaten dohodek in s tem večjo socialno
varnost. Pripomore, da ljudje ostajajo na podeželju, kmetujejo in s tem negujejo kulturno pokrajino ter ji
dajejo tisto podobo, ki po pričakovanju turistov tvori osnovo turistične ponudbe na podeželju. S tem se
ohranja kmetijstvo kot gospodarska veja in omogoča regionalno širjenje pridobivanja prihodka na območju, kjer se nahajajo turistične kmetije in turistične točke ter centri.
Podeželski turizem predstavlja eno od možnosti za skladen in trajnostni regionalni razvoj podeželskih
območij. Dohodki iz podeželskega turizma so lahko za Slovenijo razvojna priložnost ter zelo dragocen
vir zasebnega in javnega sektorja. Na območjih z majhnimi kmetijami omogočajo doseganje delnega
dohodka in boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov. Razvoj turizma
ustvarja priložnosti, ki ugodno vplivajo na celoten trajnostni razvoj podeželja in države – njeni stebri so
gospodarski, socialni in okoljski razvoj.
Zaradi različnega pojmovanja podeželski turizem še nima popolnoma oblikovane podobe. V literaturi se
uporablja veliko terminov za opis turističnih aktivnosti v podeželskem okolju, na primer kmečki turizem,
turizem na podeželju, turizem na kmetiji, turizem na vasi. Termini imajo lahko drugačen pomen v različnih
okoliščinah. Navkljub ugotavljanju, da je bil kmečki turizem dolgo časa najboljši opis podeželskega turizma, nobeden od teh terminov popolnoma ne ustreza vsem državam v Evropi.
Turizem na kmetiji se opredeljuje tudi kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. Za pojem dopolnilnih dejavnosti v slovenski strokovni literaturi do nedavnega ni bilo enotnega poimenovanja. Nekaj časa sta se v Sloveniji uporabljala celo dva izraza (dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetiji), kar je ustvarjalo terminološke
nejasnosti. Zakon o kmetijstvu (ZKme, Ur.l. RS, št. 54/2000) določa izraz dopolnilna dejavnost na kmetiji
za dejavnost, ki je povezana s kmetijstvom oz. gozdarstvom, ki se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji
boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov.
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5. SKLEPNA MISEL
Večina ljudi se vsako leto poigrava s planiranjem počitnic. Ko boste razmišljali, kje preživeti počitnice, ne
pozabite na naše podeželje. Daleč stran od hrupa, množic in vsakdanjega hitenja, v zelenju in miru, stoje
kmetije, na katerih se zraven vsakodnevnega kmetovanja ukvarjajo še s turizmom. Takšne počitnice so
preprosto drugačne, v tesnem stiku s naravo in z ljudmi, z njihovimi navadami in kulturo in verjemite, da
boste od njih odšli polni vtisov. V Sloveniji je zaradi tradicionalnega življenja na podeželju, razvitih običajev
in navad, povezanostjo z mesti, priljubljenostjo in aktivnostjo prebivalstva, zavedanjem zdravega načina
življenja in pomena oddiha v naravi, podeželski turizem v vzponu. V ta namen “rastejo” številni objekti, ki
ponujajo nakupe pristne domače hrane, možnost zabave in oddiha.Na slovenskem podeželju se čas vrtipočasneje. Raznovrstna bližinazelenih doživetijje na dosegu roke. Ob stiku z odprtimi in prijaznimi ljudmi
ter neokrnjeno naravo se lahko sprostite in spet začutite samega sebe.
VIRI:
- literatura je na voljo pri avtorju članka.
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Ravnanje z odpadki - odpadek ali
bogastvo?
Na svetu živi vsak dan več ljudi, porast prebivalstva pa vpliva na večjo potrošnjo, kar ima za posledico porast odpadkov. Bogastvovodpadkih. Povprečno vsak od 500 milijonov ljudi, ki živijo v EU, zavrže približno
pol tone gospodinjskih odpadkov vsako leto. Da je mogoče z odpadki zaslužiti, so vedele razne mafijske
združbe že v času, ko sortiranje odpadkov še ni bilo v razmahu. Žal so te združbe izkoriščale revne otroke,
ki so na odlagališčih prebirali in zbirali razne surovine, ki so še imele kakšno vrednost. Danes vse skupaj
ne poteka nič kaj drugače; razen izkoreninjenja mafijskih namenov se odpadki zakonito prebirajo oz. sortirajo za pridobivanja sekundarnih surovin, za namene recikliranja. Predelovalci odpadkov so pripravljeni
za dobro sortiran material tudi dobro plačati. Čeprav so mešani komunalni odpadki na prvi pogled videti
kot da jih je nemogoče še kaj uporabiti, je realna slika povsem drugačna. Skoraj 30 % sekundarnih surovin
oz. ločeno zbranih frakcij pridobijo iz mešanih komunalnih odpadkov. Pomembno je, da materiali krožijo,
saj je to poleg pozitivnega vpliva na gospodarstvo zelo pomembno tudi za naravo. Odpadke je potrebno
tretirati kot dragocen vir. S pridobivanjem sekundarnih surovin iz odpadkov in z recikliranjem zmanjšujemo odlaganje oz. njihovo deponiranje. Evropska unija je za namene recikliranja in predelovanja odpadkov
namenila veliko denarja. Po vsej Evropi so nastale ogromne sortirnice odpadkov, katerih namen je čim
večji izkoristek vhodnega materiala za namen ponovne uporabe odpadkov. Izhodne frakcije po sortiranju
morajo biti čiste, saj je to razlog, da pridobljene sekundarne surovine dosegajo visoko vrednost in upravičujejo njihovo predelavo.
Ravnanje z odpadki

Kaj so odpadki: odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže. Komunalne odpadke
sestavljajo zbrani odpadki s strani občinskih organov in so predani v sistem ravnanja z odpadki.
Glavnina teh odpadkov prihaja iz gospodinjstva, pridružujejo pa se jim odpadki iz javnih ustanov, raznih trgovin, podjetij … Predelava odpadkov: pomeni postopek, katerega glavni namen je
pridobiti uporabno vrednost iz odpadka ali s pomočjo odpadkov pridobiti določene materiale.
Lahko gre za ponovno uporabo odpadka, ko odpadek neposredno uporabimo, ali za pridobivanje določenih snovi iz odpadka s pomočjo predelave, ki so osnova za izdelavo novega izdelka
(Bochaton 2016).
Obdelava odpadkov: Obdelavo komunalnih odpadkov lahko opredelimo kot: odlaganje, kompostiranje, sežiganje in recikliranje. Odlagališče je prostor za odlaganje odpadkov v ali na zemljo za
več kot eno leto. Sežiganje odpadkov je metoda odstranjevanja odpadkov. S sežigom odpadkov
se energija, proizvedena v procesu izgorevanja, izkoristi za ponovno uporabo, kot na primer
proizvodnja električne energije. Recikliranje odpadkov je vsak postopek predelave, pri katerem
odpadke predelamo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene. Vendar
pa recikliranje ne vključuje energetske predelave ali predelave v snovi, ki bodo uporabljene kot
gorivo ali za zasipanje.
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Kompostiranje je biološki proces, ki v procesu vključuje biološko razgradljive odpadke z anaerobno razgradnjo. Proizvod kompostiranja se lahko uporablja za obogatitev rastočih medijev (Kotzeva 2014).

Vrste odpadne plastike, ki se najpogosteje predelujejo
Vsak izdelek iz plastike ima oznako, iz katere lahko razberemo vrsto materiala, iz katerega je bil
izdelek narejen. Kljub ločevanju odpadkov v gospodinjstvu se ločeno zbrani odpadki naknadno
sortirajo posebej še po vrsti odpadne plastike. Odpadki so na centrih ravnanja z odpadki nato
ločeno zbrani glede na material, iz katerega so bili izdelani. Tako ločeni odpadki se balirajo, s
čimer so pripravljeni za predajo v reciklažne procese.
Večina izdelkov iz plastičnih mas, ki se uporabljajo v živilstvu in tudi v drugih panogah, je označena z ustreznimi simboli. Ti simboli opisujejo vrsto materiala, iz katerega je izdelek, in so namenjeni procesu recikliranja. Obstaja sedem osnovnih simbolov, ki izdelke iz plastičnih mas razvrščajo
v skupine (Slika 1).
Zbrani plastični odpadki so iz naslednjih materialov
PET – polietilen tereftalat: iz njega so izdelane plastenke, ki se uporabljajo za embalažo pijač in
čistil.
PE – polietilen: to je snov, iz katere je največ izdelkov za potrošnika. Izdelke iz polietilena delimo
na LDPE (low density polyethylene) in HDPE (high density polyethylene). LDPE oz. polietilen nizke
gostote, se največ uporablja za izdelavo vrečk. V embalaže iz LDPE so pakirana tudi določena
živila. HDPE oz. polietilen visoke gostote je trdnejša plastika, ki se uporablja za izdelavo embalaže
za šampon, živila, kozmetične izdelke, motorna olja, kanistre, IBC zabojnike za tekočine, …
PVC – polivinilklorid: poznamo ga predvsem zaradi nagrobnih sveč, uporablja pa se tudi za večino plastičnih oken, vrat in rolet, kot tudi za izdelavo kanalizacijskih cevi, žlebov in za izdelavo
etiket za živila.
PP – polipropilen: to je za polietilenom druga najbolj pogosto uporabljena snov za izdelavo izdelkov. Potrošniki oznako za polipropilen najpogosteje opazimo na naslednjih izdelkih: vrečke v živilstvu, košarice za sadje in zelenjavo, cvetlični lončki, trša embalaža za živila, kozmetični izdelki, …
PS – polistiren: z njim se potrošniki srečujemo predvsem pri nakupovanju živil. V centrih ravnanja
z odpadki se skupaj zbira embalaža za živila iz polistirena in polipropilena. Iz PS in PP se izdeluje
embalaža za mlečne izdelke, sadje, zelenjavo, meso, ribe in pecivo. Polistiren in polipropilen se
prav tako uporabljata za izdelavo cvetličnih lončkov in podlog za sadike.
Drugo: embalaža, ki ni iz zgoraj omenjenih materialov, je označena s simbolom »other« oz. drugo, kar pomeni, da je iz drugih materialov ali iz več tipov materialov (Majič 2012).
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Slika 1: Simboli na plastičnih embalažah in drugih izdelkih, namenjenih recikliranju (Majič 2012).
Količina proizvedenih komunalnih odpadkov na prebivalca
Po podatkih Eurostata iz leta 2016 je vsaka oseba v Evropski Uniji leta 2014 (za časa pisanja magistrske
naloge ni bilo objavljenih novejših podatkov) ustvarila 475 kg komunalnih odpadkov; 44 % teh odpadkov
je bilo recikliranih ali kompostiranih.
Eurostat navaja, da je bilo največ odloženih odpadkov v EU leta 2002, ko je vsak Evropejec ustvaril 527
kg komunalnih odpadkov letno. Od leta 2007 pa statistika kaže, da se količina ustvarjenih komunalnih
odpadkov na prebivalca vsako leto zmanjšuje.
K podatku, da je bilo leta 2014 ustvarjenih 475 kg komunalnih odpadkov na osebo, Eurostat navaja, da
je bilo od tega 465 kg različno tretiranih. To tretiranje odpadkov je sledilo različnim metodam, in sicer je
bilo 28 % odpadkov recikliranih, 28 % je bilo odloženih, 27 % je bilo namenjenih za sežig in 16 % je bilo
kompostiranih. V EU se delež recikliranja in kompostiranja komunalnih odpadkov nenehno povečuje, iz
ocenjenih 17 % v letu 1995, do 44 % v letu 2014 (Eurostat Press Oﬃce 2016).
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Slika 2: Grafični prikaz ravnanja s komunalni odpadki od leta 1995 do leta 2014 v Evropski uniji (Eurostat
Press Oﬃce 2016).
Slika 2 prikazuje količino proizvedenih komunalnih odpadkov na prebivalca v EU od leta 1995 do 2014 in
njihovo ravnanje. S temno modro barvo je označena količina odpadkov, ki je bila reciklirana ali kompostirana, z modro barvo je označena količina odpadkov, ki je bila namenjena odlaganju in sežigu, s svetlo
modro barvo pa so označeni drugi postopki ravnanja s komunalnimi odpadki. Graf od leta 2006 dalje
vsebuje tudi podatke za Hrvaško. Iz grafa je razvidna vsakoletna povečava količine recikliranih odpadkov
in v nasprotni smeri zmanjševanje njihovega odlaganja. Od leta 1995 pa do leta 2014 se je recikliranje
povečalo za več kot enkrat, na drugi strani pa se je za to količino zmanjšalo njihovo odlaganje in sežiganje.
Količina komunalnih odpadkov se med članicam EU bistveno razlikuje. Z najnižjo količino proizvedenih
odpadkov na prebivalca letno izstopajo Romunija, Poljska in Latvija. Prebivalci teh držav letno odložijo
manj kot 300 kg komunalnih odpadkov na osebo. Sledita jim Češka in Slovaška. Na drugi strani statistike
je država z najvišjo količino proizvedenih komunalnih odpadkov Danska, kjer vsak prebivalec po ocenah
Eurostata proizvede 759 kg odpadkov letno. Na vrhu lestvice so poleg Danske tudi Ciper, Nemčija in
Luksemburg z več kot 600 kg proizvedenih odpadkov na prebivalca letno. Po podatkih za leto 2014 se
Slovenija s proizvedenimi 432 kg komunalnih odpadkov letno uvršča malo pod povprečje Evropske unije
(475 kg/letno).
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Slika 3: Pregled proizvodnje komunalnih odpadkov na prebivalca članic Evropske unije (Eurostat Press
Oﬃce 2016).
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Slika 4: Nesortirani komunalni odpadki (vir:https://www.google.si/search?q=komunalni+odpadki+kmetijstvo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTlsiZhdbeAhXLDMAKHbFTBzAQ_AUIDigB&biw=1536&bih=723#imgrc=5o9Hxl7iv9FBeM:)
Podatki za leto 2014 kažejo, da je največ komunalnih odpadkov bilo namenjenih recikliranju ravno v Sloveniji, in sicer 49 %; sledi ji Nemčija s 47 % (Slika 3). Kar dve tretjini vseh proizvedenih odpadkov v EU se
reciklira v Nemčiji. Največ kompostiranja se izvede v Avstriji (32 %), sledita ji Nizozemska in Belgija. Slovenija je po recikliranju in kompostiranju skupaj na drugem mestu z 61 % recikliranih in kompostiranih
odpadkov skupaj za leto 2014. Na prvem mestu je Nemčija s 64 %, Slovenji sledijo Avstrija (58 %), Belgija
(55 %) in Nizozemska (51 %). Največ odpadkov, namenjenih sežigu, je bilo v letu 2014 v Estoniji (56 %) in
na Danskem (54 %), sledili sta Finska in Švedska. Rekord v odlaganju komunalnih odpadkov je v letu 2014
dosegla Latvija, ki je odložila kar 92 % odpadkov, sledili sta ji Malta (88 %) in Hrvaška (83 %).
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Slika 5: Grafični prikaz količine odpadkov na prebivalca v Sloveniji od leta 1995 do 2015 (Municipal waste
generator 2017).
Slika 5 prikazuje količino proizvedenih komunalnih odpadkov za obdobje 20 let. Največ odpadkov je Slovenija na prebivalca proizvedla v letih od 1995 do 1998. Leta 1995 je bila vrednost proizvedenih odpadkov
najvišja, tj. 596 kg na prebivalca, najnižjo vrednost pa smo dosegli leta 2012, in sicer s 362 kg proizvedenih
odpadkov na prebivalca. V zadnjih letih se količina odpadkov na prebivalca nekoliko dviguje, vendar po
količini proizvedenih komunalnih odpadkov na prebivalca še vedno spadamo pod evropsko povprečje.

Slika 6: Grafični prikaz količine komunalnih odpadkov na prebivalca v Sloveniji,
namenjenih recikliranju od leta 1995 do leta 2015 (Municipal waste
generator 2017).
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Iz Slike 6 je razviden trend povečevanja količine recikliranih komunalnih odpadkov na prebivalca v Sloveniji. Najnižjo vrednost po količini recikliranih odpadkov na prebivalca smo dosegli leta 2001, in sicer 7 kg/
prebivalca, najvišja vrednost pa je ugotovljena leta 2015 (208 kg/prebivalca).

Slika 7: Grafični prikaz količine odpadkov na prebivalca v Sloveniji, namenjenih sežigu od
leta 2003 do leta 2015 (Municipal waste generator 2017).
Slika 7 prikazuje količino odpadkov na prebivalca v Sloveniji, ki so bili namenjeni sežigu. Po statistiki Eurostata se do leta 2003 komunalni odpadki v Sloveniji niso sežigali. Najbolj opazen je skok količin odpadkov,
namenjenih sežigu v letu 2015, ko je bilo kar 77 kg komunalnih odpadkov na prebivalca namenjenih
sežigu.

36

Ravnanje z odpadki - odpadek ali bogastvo?
red. prof. dr. Karmen PAŽEK / Simon BUKOVSKI

Slika 8: Grafični prikaz količine komunalnih odpadkov v kg na prebivalca v Sloveniji, ki so bili odloženi od leta 1995 do 2015 (Municipal waste generator 2017).
Iz Slike 8 je razvidno, da se v Sloveniji vsako leto manj odpadkov odlaga na deponije, in sicer na račun
vsako leto višjih količin odpadkov, oddanih v reciklažne procese. V obdobju od leta 1995 do leta 2015 je
bilo v Sloveniji največ komunalnih odpadkov na prebivalca odloženih v letu 1998, in sicer 513 kg, najmanj
pa v letu 2014, 101 kg na prebivalca.
Po podatkih, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije, je bilo v letu 2016 v Sloveniji proizvedenih
982.000 ton komunalnih odpadkov, kar predstavlja 18 % vseh nastalih odpadkov. V letu 2016 za 6 % več
proizvedenih komunalnih odpadkov kot leto prej. V letu 2016 je vsak Slovenec proizvedel 476 kg komunalnih odpadkov oziroma 1,3 kg na dan. Največ komunalnih odpadkov na prebivalca je nastalo na obalno-kraški regiji (577 kg), najmanj pa v zasavski (329 kg na prebivalca). Količina ločeno zbranih komunalnih
odpadkov se je v letu 2016 v primerjavi z letom prej znižala za 2 %, in sicer je znašala 67 %. Znižala se je
tudi količina odloženih komunalnih odpadkov, in sicer po podatkih, ki jih navaja Eurostat za leto 2015 z
102.000 ton na 78.660 ton po podatkih SURS-a za leto 2016. Vendar moramo pri tem upoštevati, da vsi
nastali komunalni odpadki v letu 2016 niso bili obdelani v istem letu, ampak se je obdelava in odlaganje
določenih količin odpadkov vršila tudi v letu 2017 (Žitnik in Vidic, 2017).
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V letu 2014 naj bi v 28 državah v Evropski uniji v vseh gospodarskih dejavnostih in gospodinjstvih skupaj
nastalo za 2.598 milijonov ton odpadkov. To pomeni 5.118 kg odpadkov na prebivalca. Največji odstotek
je prispevala gradbena dejavnosti (33,5 % vseh odpadkov oz. 871 milijonov ton), sledijo rudarstvo (29,8 %
oz. 774 milijonov ton), predelovalne oz. proizvodne dejavnosti (9,8 % ali 256 milijonov ton) in gospodinjstva (3,7 % oz. 95 milijonov ton). Preostalih 15 % predstavljajo druge ekonomsko-gospodarske dejavnosti.
Nastalo je tudi 95,6 milijonov ton nevarnih odpadkov, kar je 3,7 % od celote proizvedenih odpadkov v letu
2014. V 28 evropskih državah to znese 188 kg nevarnih odpadkov na prebivalca letno. V letu 2014 se je
na 2145 milijonih ton izvajalo ravnanje z odpadki, vendar ta številka vključuje tudi določen uvoz odpadkov
v EU, zato jo neposredno ne moremo primerjati s proizvedeno količino odpadkov v tem letu. 43,6 % obdelanih tovrstnih odpadkov je v letu 2014 bilo namenjeno odstranjevanju.

Slika 9: Sortirani odpadki, ki so pripravljeni za nadaljnjo obdelavo (vir: https://www.tednik.si/gospodarstvo/
8068-najvec-odpadkov-na-prebivalca-v-regiji-v-lenartu-in-ptuju)
Nadaljnjih 39 % obdelanih odpadkov je bilo namenjenih za energetsko predelavo. 10,8 % odpadkov je v
letu 2014 bilo uporabljenih kot zasip oz. kot inženiring okolice. Preostalih 6,5 % odpadkov je bilo namenjenih sežigu. Statistika za leto 2014 kaže, da se je odlaganje odpadkov v primerjavi s preteklimi 10 leti
zmanjšalo za 16 %. Od leta 2004 do leta 2014 se je količina recikliranih odpadkov povečala za 20,1 %, v
letu 2004 je bilo recikliranih 890 milijonov ton, v letu 2014 pa 1.069 milijonov ton odpadkov. Od leta 2004
pa do 2014 se je tako skupni delež ravnanja z odpadki povečal z 42,1 % na 49,9 %.
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Po podatkih Eurostata je bilo v letu 2014 skupno obdelanih 76 milijonov ton nevarnih odpadkov. Skoraj
polovico teh odpadkov (49,1 %) je bilo deponiranih. V sežig brez energetske predelave je bilo namenjenih
6 % teh odpadkov, v sežig z namenom pridobivanja energije pa 7,4 % vseh obdelanih odpadkov. Obnovljenih oz. recikliranih ali uporabljenih za zasipanje je bilo po raziskavah Strandell in Wolﬀ (2016) v letu
2014 tako 37,5 % odpadkov. Obnovljenih oz. recikliranih ali uporabljenih za zasipanje je bilo po raziskavah
Strandell in Wolﬀ (2016) v letu 2014 tako 37,5 % odpadkov.
Zaključek
Za odpadke je v Sloveniji s pomočjo Evropske unije v zadnjem desetletju dobro poskrbljeno. Klub temu
pa bo treba v prihodnje določene zadeve še izboljšati. V preteklosti se je v Sloveniji večina odpadkov
odlagala na odlagališča. Danes so določena odlagališča že zaprta ali v procesu zapiranja. Za ravnanje z
odpadki skrbijo številni centri, ki so bili postavljeni s pomočjo EU sredstev. Z gradnjo centrov za ravnanje
z odpadki je bil določen cilj, da se do leta 2020 zagotovi ponovna uporaba in recikliranje vsaj 50 % vseh
gospodinjskih odpadkov.
V zgodovini je bil povod za recikliranje pomanjkanje surovin, danes pa se podjetja odločajo za uporabo
recikliranih materialov zaradi nižjih stroškov proizvodnje izdelkov. Seveda niso vsakršni odpadki primerni
za reciklažo, zato imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju primernosti odpadka za reciklažo prav centri
za ravnanje z odpadki, ki se po potrošniku prvi srečajo z odpadki.

Vir: ozavescen.si; http://ozavescen.si/mesana-komunalna-embalaza/
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Prispevek je pripravljen iz magistrske naloge Simona Bukovskega, mag. kmet., z naslovom: Vpliv kakovosti
sortiranja komunalnih odpadkov v Sloveniji na recikliranje (2018), kjer je obravnavana tematika predstavljena še bolj podrobno.
Viri in literatura
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ITC - Inovacijsko tehnološki grozd Murska
Sobota
KAJ JE ITC?
ITC - Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota (ITC – Innovation Technology Cluster Murska Sobota, v
nadaljevanju Grozd) je neprofitna organizacija s sedežem v Murski Soboti, v regiji Pomurje, ki se nahaja
v severovzhodnem delu Slovenije in meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Grozd je bil ustanovljen leta
2011 kot Inštitut za napredne tehnologije in komunikacije (INTK Murska Sobota) in je bil leta 2016 prestrukturiran v Inštitut za napredne tehnologije in trajnostni razvoj (IAS Murska Sobota), s širitvijo obsega
dela na inovacije v živilih in razvoj podeželja. Leta 2017 je bil inštitut prestrukturiran v grozd za spodbujanje medsektorskih inovacij, ki temeljijo na novih tehnologijah in informacijsko – komunikacijskih tehnologijah (IKT), hkrati pa združujejo mala in srednja podjetja (MSP) in druge institucije iz različnih sektorjev ter
jim nudijo pomoč, da postanejo “pametna”.
Grozd si prizadeva vzpostaviti temelje, ki akterjem s področja raziskovanja in akterjem industrije (zlasti
MSP-jem) omogočajo odkrivanje, ustvarjanje in izmenjavo novih tehnologij in najboljših praks, kar jim bo
omogočilo razvoj novih storitev in izdelkov ter tako ustvarilo nove vrednostne verige. Poleg tega grozd ITC
skuša vzpostaviti in izvajati strategije in akcijske načrte za doseganje stabilne rasti medsektorskih inovacij
na nacionalni in mednarodni ravni.
Kot član Tehnološkega parka si Grozd prizadeva vzpostaviti mednarodni “ekosistem” podjetij in institucij,
ki se bodo lahko spopadli s svetovno konkurenčnostjo na področju trajnostnega razvoja in proizvodnje
ter distribucije hrane.

Slika 1: Logotip – ITC Murska Sobota
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VIZIJA ITC
Vizija ITC je postati mednarodno priznana platforma za inovativna in razvojno usmerjena podjetja in institucije.
Poslanstvo ITC je izkoristiti svoje organizacijske, komunikacijske, vodstvene in tehnološke veščine in znanje za svojo mrežo institucij in jim tako nuditi konkurenčno prednost na tržišču. Razvojna strategija je
usmerjena v oblikovanje “Eko sistema”, ki bo omogočil širitev specifičnih področij trajnostnega razvoja in
ustvarjanje novih znanj, potrebnih za doseganje cilja – izboljšanje inovacijske zmogljivosti in prepoznavanje novih priložnosti na področju IKT, turizma in drugih področij trajnostnega razvoja.
SODELOVANJE
Delovanje ITC temelji na vzpostavitvi sodelovanja in nadaljnjem razvoju lastne mreže institucij z/s:
– uporabo novih idej in razvojnih potencialov z vzpostavljanjem, upravljanjem in izvajanjem novih projektov s pomočjo različnih nacionalnih in mednarodnih programov financiranja,
– zagotavljanjem visoko napredne organizacijske in tehnične podpore inovativnim podjetjem in raziskovalnim skupinam,
– spodbujanjem sodelovanja podjetij in raziskovalnih institucij s skupnimi raziskovalnimi in razvojnimi
dejavnostmi,
– spodbujanjem koncentracije posebnega znanja okrog Grozda, kar predstavlja osnovo za krepitev razvoja človeških virov na področju trajnostnega razvoja,
– spodbujanjem visokega tehnološkega potenciala mreže v regiji in
– spodbujanjem raziskovalnih in razvojnih dejavnosti mreže v podjetništvu regije.
PODROČJA DELA
Razvoj podeželja
Naši ukrepi so usmerjeni predvsem v izboljšanje socialnega in gospodarskega položaja podeželskih območij, promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga.
Informacijsko – komunikacijska tehnologija
Naši strokovnjaki spremljajo raziskave in razvoj prvovrstnih aplikacij in izdelkov IKT ter spodbujajo njihovo
rabo na vseh področjih dela.
Kmetijstvo
Naši strokovnjaki so dejavni na področju proizvodnje lokalne hrane, ekološkega kmetijstva, tehnološkega
razvoja in drugih področij, kar pomaga pri spodbujanju kratkih prehranjevalnih verig.
Turizem
Naše delo je vedno usmerjeno v ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje trajnostnega
turizma v regiji.
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STORITVE
RAZISKAVE
Naši interdisciplinarni strokovnjaki lahko pokrivajo različne tematike (IKT, inovacije v hrani, turizem,...), da
bi zagotovili gospodarski razvoj, socialni razvoj in varovanje okolja.
RAZVOJ
Grozd je sestavljen iz vrhunskih interdisciplinarnih strokovnjakov in razvijalcev, ki lahko razvijejo prvovrstne
IKT rešitve.
USPOSABLJANJA
Naši strokovnjaki so vedno pripravljeni poučevati ali razvijati vse veščine in znanje, ki se nanašajo na njihove specifične kompetence.
PROMOCIJA
S pomočjo strokovnjakov iz marketinga in medijev lahko dvignemo ozaveščenost o doseženih rezultatih.
Konec leta 2017 je ITC skupaj z deležniki ustanovil digitalno inovacijsko stičišče za kmetijstvo in proizvodnjo hrane ali DIH Agrifood, katerega cilj je zagotoviti “One Stop Shop”, ki nudi storitve organizacijam v
regiji prek veččlanskega sodelovanja, da se zagotovi varna, trajnostna in kakovostna hrana.
Viri:
http://itc-cluster.com/sl/
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Zaposlitveno - izobraževalni center (ZIC)
Beltinci
Na območju regije Pomurje nas pestijo številne družbene, okoljske in gospodarske težave, ki so posledica
razvoja kmetijstva in industrije, ki nista vključevala okoljskih, klimatskih in zgodovinskih specifik območja.
Zato se danes srečujemo z veliko brezposelnostjo, slabim kemijskim stanjem pitne vode, individualizacijo
in upadanjem kmetijskih gospodarstev, degradacijo rodovitne prsti, posledicami neustrezno izvedenih
agromelioracij, zmanjšanjem biotske pestrosti, ipd.
V gospodarskem smislu pa je problematika v veliki meri vezana na nerazumevanje pozitivnih učinkov
sonaravne lokalne proizvodnje, preskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva ter razvojnih potencialov. Posebna specifika območja so namreč manjše kmetije in obrtniki, ki se pri svojem delu vse bolj naslanjajo
na uporabo trajnostnih virov, za uspešen nastop na trgu pa nujno potrebujejo povezovanje, medsebojno
podporo in razumevanje ter podporo lokalne skupnosti.
Skupaj z Občino Beltinci in strokovno pomočjo ostalih projektnih partnerjev smo v okviru projekta »Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) II Beltinci«, ki sta ga sofinancirala RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in je bil izbran na podlagi javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020, sklad ESRR, vzpostavili
potrebne pogoje, s katerimi bomo spodbudili zagotavljanje zdrave domače hrane ter lokalnih izdelkov
tako javnim zavodom, kakor celotni skupnosti, obenem pa podprli lokalne ponudnike / predelovalce hrane. Preko izobraževalnih aktivnosti, ki so potekale v mesecu oktobru 2018 v prostorih Zaposlitveno-izobraževalnega centra (ZIC) Beltinci (stari prostori Ambasade Štefana Kovača Beltinci) smo z operacijo prispevali k boljšemu poznavanju klimatskih, družbenih in okoljskih specifik pokrajine ter njihovega pomena
pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v lokalni in globalni perspektivi in s tem, poleg splošnega
dviga ozaveščenosti prebivalcev, prispevali tudi k izboljšanju znanj znotraj kmetijskega in podjetniškega
sektorja.
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.

Izobraževalne aktivnosti, ki so potekale v mesecu oktobru 2018 v prostorih Zaposlitveno-izobraževalnega
centra (ZIC) v Beltincih
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Z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti smo prispevali k informiranju o pomenu povezovanja ponudnikov
ter k samemu mreženju ponudnikov in (potencialnih) porabnikov lokalnih izdelkov in ekološko pridelane
hrane. S spodbujenim povezovanjem med razvojnimi partnerji in tozadevno vzpostavitvijo »coworking«
pisarne smo prispevali k razvoju (socialnega) podjetništva, z vzpostavitvijo trgovine in spletne trgovine pa
tudi k povečanju kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov.
Spletna stran se nahaja na spletnem naslovu: http://www.zrirap.org/spletna-trgovina in omogoča naročanje lokalnih izdelkov. Uporabniki lahko nakupujejo tudi brez predhodne registracije. Spletna trgovina
omogoča naročanje izdelkov na željeni naslov, ali pa brezplačni prevzem po dogovoru na lokaciji Zaposlitveno-izobraževalnega centra Beltinci oz. EKO vrta Beltinci.

Začetna stran nove spletne trgovine
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Spletna trgovina omogoča dva načina plačila, in sicer plačilo po povzetju in plačilo po predračunu. Spletna trgovina je podprta z vsemi novejšimi brskalniki in odzivna glede na širino zaslona, kar pomeni, da je
prilagojena tudi za mobilne naprave.
Vzpostavljeni novi tržni storitvi bosta tako še posebej dobrodošli za manjše kmetije in obrtnike, ki so pogosto tudi proizvajalci najkakovostnejših produktov, ampak jih zaradi infrastrukturnih in zakonskih omejitev sami v ustreznem obsegu niso sposobni prodati.
Z operacijo smo prispevali k razvoju socialnega podjetništva ter profesionalizaciji strokovnih nevladnih
organizacij, katerih delo je ključnega pomena pri informiranju in neformalnem izobraževanju prebivalstva
o lastnem okolju in družbi. Na ta način smo z operacijo prebivalstvu in ostalim nevladnim organizacijam
približali tista področja, katerih razumevanje je potrebno pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v
regiji. Operacija je poleg novih storitev prispevala tudi k vzpostavljanju dodatnih zelenih delovnih mest in
nadaljnjemu razvoju področja, saj je za reševanje aktualnih problematik potrebno njihovo nenehno raziskovanje in iskanje ustreznih podlag razvoja, ki so vzdržne za okolje, družbi pa bodo dolgoročno prinašale
dobrobit.
Delo v smeri zagotavljanja prehranske varnosti območja na podlagi trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in socialne ekonomije je bil eden izmed ciljev operacije, kateremu so bile podvržene vse aktivnosti,
ki smo jih v operaciji izvajali. S spodbujanjem socialnega podjetništva, profesionalizacije nevladnih organizacij in njihovega vključevanja v načrtovanje trajnostnega gospodarjenja, je delo zasnovano dolgoročno
in trajnostno. Sam projekt pa s povezovanjem razvojnih partnerjev odpira izhodišče za reševanje ključnih
okoljskih, družbenih in gospodarskih problematik sedaj in v prihodnje.
Z izvedeno operacijo »Zaposlitveno-izobraževalni center (ZIC) II Beltinci« smo na območju Občine Beltinci
in širše doprinesli k spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, lokalne podjetniške proizvodnje ter sonaravnega kmetovanja ter s tem izkoriščanju učinkov okolju prijaznejših tehnologij pridelave
hrane ter rabe naravnih virov. Tovrstna proizvodnja pripomore k ustvarjanju nujno potrebnih novih zelenih delovnih mest in večji biotski pestrosti, v navezavi z ustreznimi informativno - izobraževalnimi vsebinami pa tudi k dvigu splošne ozaveščenosti pridelovalcev in ponudnikov, pristojnih krajevnih odločevalcev,
lokalnega prebivalstva in ranljivih skupin.
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Avgusta 2018 se je DPAE predstavilo in promoviralo na sejmu AGRA
2018 v Gornji Radgoni pod okriljem Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM.
Ob evropskem tednu varnosti in
zdravja pri delu, ki je bil obeležen
od 22. do 26. 10. 2018, na temo
»Zdravo delovno okolje 2018 2019«, je DPAE doniral lokalno
pridelana jabolka ŠD UJV MS ter
skupaj s Policijsko upravo Murska
Sobota obeležil pomemben dogodek.

Društvo DPAE so v letu 2018
podprli z donacijo:
Pomurske lekarne Murska Sobota,
Zavod KGZS Murska Sobota in
Agro Zavarovalnica, podružnica v
Sloveniji.

VABLJENI K VČLANITVI
Več o delovanju društva na spletni
strani:
www.dpae.si
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DRUŠTVO
PRIJATELJEV
AGRARNE
EKONOMIKE

NAŠ KONTAKT:

Društvo prijateljev agrarne ekonomike, Lipovci 160, 9231 Beltinci
info@dpae.si
+386 41 312 109

www.dpae.si
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