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IZVLEČEK 
 

S hrano zadovoljujemo osnovne življenjske potrebe. Hrano, ki je zdrava in varna, lahko 

kupimo ali pa sami pridelamo. S pridelavo hrane lahko zagotovimo potrebe po hrani 

gospodinjstva ali lokalnega prebivalstva, takšna hrana je tudi ljudem dostopnejša. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, če v primeru pretežne samooskrbe kmečkega 

gospodinjstva, z na kmetiji pridelano hrano nastaja prihranek in kolikšen je ta prihranek. V 

diplomskem delu sem analizirala kmečko gospodinjstvo, ki prideluje hrano za lastno oskrbo. 

Zbrala sem podatke o količini in vrsti pridelkov ter pridobila ceno teh izdelkov na trgu. Na ta 

način sem ugotovila, kakšen prihranek ima gospodinjstvo s pridelavo hrane, če ne 

upoštevamo lastnega dela. Prihranek pa se je bistveno zmanjšal, ko sem v naslednjem koraku 

upoštevala še lastno delo, še vedno pa je ostal pozitiven. Tako lahko zaključim, da ima 

kmečko gospodinjstvo prihranek, ki nastane s pridelavo hrane za lastno oskrbo.  

Z zagotavljanjem lokalno pridelane hrane dvigujemo raven samooskrbe s kakovostno in 

zdravo hrano. Hkrati pa tudi izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva. 

 

Ključne besede: hrana, lokalna samooskrba, trajnostni razvoj, prispevčna analiza 

 
ABSTRACT 
 

Food provides us satisfaction for our basic needs. We can buy or produce food, which is 

healthy and safe. Production of food can provide satisfaction for food for household or local 

population, such food is also easy to get. 

The purpose of diploma is to determinate if household save money with producing food and 

how much is it. I have analysed self providing rural household.. I collected information about 

quantity and sort of produced food and gained prices on the current market. This way I have 

established savings of rural household without their work. Savings reduced, when I 

considered their labour too, but it stayed positive. I conclude that rural household save with 

producing food. 

Local produced food raises self-sufficiency with quality and healthy food. In the same time 

we improve national food safety. 

 

Key words: food, local self-sufficiency, sustainable development, contribution analysis 

 
 



 

 

 

KAZALO VSEBINE 
 
KAZALO TABEL .................................................................................................................... 14 

1 UVOD .............................................................................................................................. 10 

2 TEORETIČNI DEL .......................................................................................................... 11 

2.1 POMEN HRANE ZA LJUDI .................................................................................... 11 

2.1.1 Vloga hrane v življenju ljudi skozi zgodovino ................................................... 12 

2.1.2 Vloga hrane v življenju sodobnega človeka ....................................................... 14 

2.1.3 Prehranjevalne navade in neustrezna prehrana .................................................. 15 

2.2 EKONOMSKI VIDIK NAKUPA HRANE ZA GOSPODINJSTVA ....................... 17 
2.3 SAMOOSKRBA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ ......................................................... 21 

2.3.1 Samooskrba s hrano v Sloveniji ......................................................................... 22 

2.3.2 Trajnostni razvoj ................................................................................................ 27 

2.4 PRISPEVČNA ANALIZA ........................................................................................ 28 

2.4.1 Prirastni prihodki ................................................................................................ 29 

2.4.2 Prirastni ali inkrementalni stroški ...................................................................... 30 

3 EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 32 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKOVALNEGA DELA, NAMENA IN 

CILJEV RAZISKAVE ......................................................................................................... 32 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega dela ........................................................................ 32 

3.1.2 Namen in cilji raziskovalnega dela .................................................................... 32 

3.2 METODOLOGIJA .................................................................................................... 33 

3.2.1 Raziskovalne metode .......................................................................................... 33 

3.2.2 Raziskovalni vzorec ........................................................................................... 34 

3.2.3 Postopki zbiranja in obdelave podatkov ............................................................. 36 

3.3 REZULTATI  IN  INTERPRETACIJA .................................................................... 37 

3.3.1 Stroški pridelave porabljene hrane brez stroškov dela ....................................... 37 

3.3.2 Tržna vrednost pridelka ...................................................................................... 60 

3.3.3 Implicitni dohodek ............................................................................................. 64 

3.3.4 Stroški dela ......................................................................................................... 65 

3.3.5 Prihranek pri samooskrbi s hrano ....................................................................... 74 

4 PEDAGOŠKI DEL .......................................................................................................... 80 

4.1 Povezava obravnavanega problema z vsebinami učnega načrta za gospodinjstvo ... 80 

4.2 Učiteljeva priprava ......................................................................................................... 81 

5 SKLEP .............................................................................................................................. 84 

6 LITERATURA ................................................................................................................. 86 



 

 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Zgodovinski pregled pomena hrane za ljudi. ........................................................... 13 

Tabela 2: Delež povprečno porabljenih denarnih sredstev slovenskih gospodinjstev, Slovenija, 

2012. ......................................................................................................................................... 17 

Tabela 3: Višina v povprečju potrošenih denarnih sredstev gospodinjstev za nakup hrane za 

obdobje 2004 – 2012 (Slovenija). ............................................................................................ 18 

Tabela 4: Povprečni znesek denarnih sredstev gospodinjstev, potrošenih za nakup hrane in 

brezalkoholnih pijač, po kvintilih 
 
v  EUR

 
, Slovenija. ............................................................ 19 

Tabela 5: Povprečni znesek denarnih sredstev gospodinjstev, potrošenih za nakup hrane in 

brezalkoholnih pijač, po kvintilih 
 
v  EUR

 
, Slovenija. ............................................................ 20 

Tabela 6: Kmetijska gospodarstva po namenu pridelave v letu 2010, Slovenija. .................... 23 

Tabela 7: Proizvodnja osnovnih in predelanih kmetijskih proizvodov v Sloveniji v obdobju 

2004-2012 ................................................................................................................................. 24 

Tabela 8: Osnovni in predelani kmetijski proizvodi v deležih med letoma 2004 in 20013 v 

Sloveniji. .................................................................................................................................. 25 

Tabela 9: Potrošnja osnovnih in predelanih slovenskih kmetijskih proizvodov  v Sloveniji od 

leta 2004 do 2013. .................................................................................................................... 26 

Tabela 10: Delež samooskrbe v % v Sloveniji v obdobju od leta 2004 do 2013 ..................... 26 

Tabela 11: Pregled površin po vrstah rabe  na kmetiji Andrejc ............................................... 34 

Tabela 12: Vrsta in količina pridelane zelenjave na kmetijskem gospodarstvu Andrejc v letu 

2015 .......................................................................................................................................... 38 

Tabela 13: Količine in prispevčni stroški pridelave solate po sortah ....................................... 39 

Tabela 14: Prispevčni stroški pridelave čebule ........................................................................ 39 

Tabela 15: Stroški predelave zelja v kislo zelje ....................................................................... 41 

Tabela 16: Stroški predelave paprike ....................................................................................... 42 

Tabela 17: Stroški za predelavo paradižnika v paradižnikovo mezgo ..................................... 43 

Tabela 18: Stroški predelave kumar ......................................................................................... 44 

Tabela 19: Stroški predelave stročjega fižola........................................................................... 45 

Tabela 20: Stroški predelave rdeče pese .................................................................................. 46 

Tabela 21: Pridelava oljnih buč ................................................................................................ 47 

Tabela 22: Stroški pridelave in predelave zelenjave ................................................................ 48 

Tabela 23: Poraba in stroškovna cena jabolk ........................................................................... 49 

Tabela 24: Stroški pridelave grozdnega soka ........................................................................... 50 



 

 

 

Tabela 25: Stroški pridelave ter predelave sadja ...................................................................... 50 

Tabela 26: Stroški predelave jajc v izdelke .............................................................................. 51 

Tabela 27: Stroški pridelave in predelave jajc ......................................................................... 51 

Tabela 28: Stroški peke kruha .................................................................................................. 52 

Tabela 29: Stroški pridelave moke in kruha ............................................................................. 52 

Tabela 30: Vrsta pridelanega svinjskega mesa v kg in stroškovna cena brez stroškov dela v 

letu 2015 na kmetijskem gospodarstvu Andrejc ...................................................................... 53 

Tabela 31: Vrsta pridelanega govejega mesa v kg in stroškovna cena brez stroškov dela v letu 

2015 na kmetijskem gospodarstvu Andrejc ............................................................................. 54 

Tabela 32: Stroški izdelave krvavic ......................................................................................... 55 

Tabela 33: Stroški izdelave klobas za kuhanje in pečenic ....................................................... 55 

Tabela 34: Stroški izdelave salam ............................................................................................ 56 

Tabela 35: Stroški izdelave izdelkov iz slanice ....................................................................... 57 

Tabela 36: Stroški vzreje piščancev za zakol ........................................................................... 58 

Tabela 37: Stroški pridelave mesa in mesnih izdelkov ............................................................ 59 

Tabela 38: Stroški pridelave in predelave pridelkov v letu 2015 na kmečkem gospodarstvu 

Andrejc. .................................................................................................................................... 60 

Tabela 39: Tržna cena zelenjave, sadja in izdelkov. ................................................................ 61 

Tabela 40: Tržna cena bučnic in olj ......................................................................................... 62 

Tabela 41: Tržne cene svinjskega mesa v € na kg ................................................................... 63 

Tabela 42: Tržna vrednost pridelkov in izdelkov ..................................................................... 64 

Tabela 43: Implicitni dohodek v letu 2015 .............................................................................. 65 

Tabela 44: Stroški delovnih ur pri pridelavi zelenjave na kmetiji Andrejc v letu 2015........... 66 

Tabela 45: Stroški pridelave zelenjave na kilogram pridelka .................................................. 67 

Tabela 46: Strošek delovnih ur pri pridelavi sadja na kmetiji Andrejc v letu 2015 ................. 68 

Tabela 47: Stroški pridelave in predelave sadja ....................................................................... 69 

Tabela 48: Strošek delovnih ur pridelave moke in izdelkov iz moke na kmetiji Andrejc v letu 

2015 .......................................................................................................................................... 69 

Tabela 49: Stroški pridelave moke ter peke kruha ................................................................... 70 

Tabela 50: Strošek delovnih ur pridelave ter predelave jajc na kmetiji Andrejc v letu 2015 .. 70 

Tabela 51: Stroški pridelave in predelave jajc ......................................................................... 71 

Tabela 52: Stroški opravljenih delovnih ur pri pridelavi mesa in mesnih izdelkov ................. 71 

Tabela 53: Stroški pridelave ter predelave mesa ...................................................................... 72 



 

 

 

Tabela 54: Stroški pridelkov in izdelkov po skupinah v letu 2015 na kmečkem gospodarstvu 

Andrejc ..................................................................................................................................... 73 

Tabela 55: Prihranek pri pridelavi in predelavi zelenjave ........................................................ 75 

Tabela 56: Prihranek pri pridelavi in predelavi sadja .............................................................. 76 

Tabela 57: Prihranek pri pridelavi in predelavi jajc ................................................................. 76 

Tabela 58: Prihranek pri pridelavi moke in peki kruha ............................................................ 77 

Tabela 59: Prihranek pri pridelavi in predelavi mesa............................................................... 78 

Tabela 60: Prihranek pri pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in izdelkov v letu 2015 79 

 

 

 

 

KAZALO SLIK 
 
 Slika 1: Struktura potrošenih denarnih sredstev gospodinjstev za nakup živil, Slovenija 2012.

 .................................................................................................................................................. 19 

Slika 2: Delež kmetijskih gospodarstev po namenu pridelave v letu 2010, Slovenija. ............ 23 

Slika 3: Vrsta posevka na njivah v letu 2015 na kmetiji Andrejc ............................................ 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

1 UVOD 
 

Problem sodobnega časa je proizvodnja dovolj velikih količin hrane, ki bo zadostila potrebo 

vse večjega števila prebivalcev po varni (z vidika zdravja in okolja) in zdravi hrani. Hrana 

ima veliko  vlogo v življenju ljudi tako z vidika ustrezne prehranjenosti posameznika kot z 

ekonomskega vidika. Skozi čas se je spreminjal način pridelave kot tudi predelave oz. 

priprave hrane. V teoretičnem delu tako najprej kratko prikažem vlogo hrane v človekovem 

življenju v preteklosti in v sedanjosti.  Zaradi pomembne povezave med prehranjevalnimi 

navadami in zdravjem tudi nekoliko podrobneje predstavim  izsledke raziskav povezanih z 

ustreznimi  prehranjevalnimi navadami Slovencev.   

 Gospodinjstva lahko hrano kupijo ali jo proizvedejo. S proizvodnjo hrane skrbijo za 

samooskrbo lastnega gospodinjstva ali pa  s hrano (trajnostno lokalno samooskrbo) oskrbujejo 

tudi lokalno prebivalstvo. V teoretičnem delu tako predstavim tudi stopnjo in vrsto 

samooskrbe v Sloveniji. Prikažem tudi povezavo med samooskrbo in trajnostnimi vidiki  

oskrbe gospodinjstev s hrano.  

Poleg trajnostnega in zdravstvenega vidika oskrbe gospodinjstev s hrano je nedvomno 

pomemben tudi ekonomski vidik. V teoretičnem delu tako predstavim prispevčno analizo, na 

kateri temelji empirični del diplomskega dela.  

V empiričnem delu najprej predstavim dejavnosti izbranega kmečkega gospodinjstva, ki 

izpolnjuje pogoje za pridelavo hrane za lastno porabo sedem članskega gospodinjstva. 

Kmečko gospodinjstvo je živinorejsko - poljedelskega tipa. 

V nadaljevanju s prispevčno analizo analiziram stroške pridelave in predelave kmetijskih 

proizvodov  in skušam ugotoviti ali pri tem kmečko gospodinjstvo prihrani oziroma ali 

ustvarjajo člani kmečkega gospodinjstva s pridelavo hrane implicitni dohodek. Za izračun 

prihranka najprej pridobim vse podatke o materialnih stroških pridelave ter tržne vrednosti 

pridelkov. V naslednjem koraku izračunam stroške dela pridelave in predelave kmetijskih 

pridelkov, iz slednjega izračunam eventuelni prihranek pri pridelavi hrane za samooskrbo 

kmečkega gospodinjstva. V zadnjem delu še izračunam implicitni dohodek članov kmečkega 

gospodinjstva od pridelave kmetijskih pridelkov. 

 Prispevčni analizi sledi pedagoški del. V pedagoškem delu predstavim predlog vpeljave 

obavnavane vsebine v učno uro. V pripravi tako prikažem, starostni stopnji otrok  prilagojeno, 

vpliv samooskrbe na družinski proračun.   
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 POMEN HRANE ZA LJUDI 

 

Vsa živa bitja za življenje potrebujemo hrano in vodo, ki ju dobimo iz okolja. S hrano 

pridobimo energijo in snovi za delovanje, za rast in razvoj. S hrano pa ljudje ne 

zadovoljujemo samo fizioloških potreb ampak tudi sociološko – psihološke potrebe; ljudje 

hrani pripisujemo posebne pomene. Južnič (1988) tako razdeli potrebo po hrani na šest ravni. 

Osnovna je biološka raven (zagotavljanje življenja), sledi raven - hrana in pijača kot vir 

užitka, emocionalna raven vnašanja hrane v telo, raven simboličnega pomena (kulturni, 

religiozen – v smislu dovoljevanja oziroma prepovedi uživanja določenih vrst hrane oziroma 

pripravljanja hrane na določen način), raven magične moči hrane (izganjanje duhov…) in 

raven zdravilne moči (v navezavi s korelacijo zdrava – nezdrava hrana). Vse življenje si z 

vnašanjem hrane v telo in obnašanjem ob tem izoblikujemo naše prehranjevalno vedenje. 

Gedrich (2003) opisuje prehranjevalno vedenje ljudi kot proces, ki vključuje biološke, 

antropološke, ekonomske, psihološke in socio – kulturne determinante, dokončno pa ga 

oblikuje posameznik oziroma njegova individualna situacija.  

Človeški organizem za normalno delovanje potrebuje ustrezne hranilne snovi, ki se v 

različnih deležih nahajajo v različnih živilih. Koliko hrane posameznik potrebuje, je odvisno 

od njegovega spola, starosti in aktivnosti posameznika (Pokorn, 1990). Glede na omenjeno 

dejstvo je potrebno ustrezno kombiniranje živil, da se zagotovi energijsko in hranilno 

uravnotežena prehrana posameznika. Smernice za zdravo prehranjevanje (Ministrstvo za 

zdravje, 2005, 2008) spodbujajo pestrost pri uživanju živil iz vseh skupin živil prehranske 

piramide, pri čemer pa poudarjajo pomen ustrezne količine sadja in zelenjave, kakovostnih 

ogljikohidratnih živil, kakovostnih beljakovinskih živil in kakovostnih maščob. Poudarja se 

tudi pomen informiranega nakupovanja predpakiranih živil (preverjanje vsebnosti dodanih 

sladkorjev, soli, vsebnosti nezdravih maščob). Neposredno je hrana torej kemični dejavnik, 

možnost pravilne prehrane pa socialni dejavnik. Nezadovoljstvo s hrano je subjektivni 

psihični vzrok oziroma reakcija človeka na naravne, socialne in kulturne faktorje okolja. V 

ljudskih jedeh oziroma v načinu prehrane se zrcalijo gospodarske, zemljepisne in 

kulturnozgodovinske okoliščine (Pokorn, 1990). Hrana nas spremlja na vseh ravneh življenja  

in igra pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravja ljudi. Že v otroštvu si izoblikujemo svoje 

prehrambene navade in se bolje ali slabše naučimo zagotavljati si uravnoteženo prehrano. 
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Pomembno je torej,  da je zaužita hrana primerno zdrava za človeka in da se človek ob jedi in 

po njej dobro počuti. Za dobro zdravje človeka in boljšo delovno storilnost ni pomembna 

samo določena kvaliteta in količina zaužite hrane, temveč tudi ustrezen režim prehrane, ki 

vključuje tudi biološki-fiziološki ritem prehrane (Pokorn,1990).  Hrana je torej v življenju 

ljudi zelo pomemben dejavnik, zato v nadaljevanju predstavljam najprej zgodovinski pregled 

pomena hrane v življenju ljudi, nato vlogo hrane v življenju sodobnega človeka in 

prehranjevalne navade Slovencev. 

 

2.1.1 Vloga hrane v življenju ljudi skozi zgodovino 

 

Z odkritjem ognja in prvega orodja so ljudje že veliko let pr.n.št. začeli z obdelavo in pripravo  

hrane. Skozi čas so se spretnosti, tehnike priprave hrane spreminjale. Vloga, ki jo je imela 

hrana v življenju ljudi, se je od vloge zagotavljanja preživetja širila na druga področja – 

razlikovanje z vidika socioekonomskega položaja posameznika… Hkrati so se razvijali okusi 

in tudi prehranske navade, ki so vplivale na počutje in zdravje ljudi. Kot je razvidno iz Tabele 

1 so Rimljani uživali v bogati brezmesni hrani (proso, različni siri, mlinci, sadje). Preprosti 

ljudje so jedli stoje in na javnih mestih, bogatejši pa so prirejali številne razkošne pojedine, na 

katerih so preizkušali redke in drage jedi (Herlah, 2014). Ob posebnih priložnostih  ni smela 

manjkati gos, ki je takrat veljala za najsočnejšo perutnino (Furlan idr., 1997).  Svetovni 

popotniki so v 15. stoletju v Evropo prinesli začimbe, ki so postale statusni simbol, saj so si 

jih lahko privoščili le najbogatejši. V 17. stoletju so ob odkrivanju novih dežel, odkrili tudi 

nova živila, ki so jih začeli uporabljati v prehrani in tudi pridelovati. Kmetje so sami 

pridelovali svoja živila, ki so jih uporabili v prehrani. Poleg novih živil so se uveljavile tudi 

nove tehnike kuhanja, predvsem zaradi uporabe novih materialov pri izdelavi posod ter 

uporabe štedilnika (Furlan idr., 1997). V 18. stoletju so prvič pripravili sendvič, posledično se 

počasi začne uveljavljati hitra prehrana. Kmetje pripravljajo jedi iz pridelkov, predvsem v 

veljavo stopita koruza in krompir. Meščani in graščaki uživajo v naboru raznolikih jedi, ki jih 

postrežejo v oblikovalsko razkošnem posodju. Z razliko od meščanov so si graščaki lahko 

privoščili več osebja in boljše kuharje, ki so lahko pripravili zahtevnejše jedi (Kuhar, 1988). 

V tem stoletju se je najbolj uveljavila francoska kuhinja in kuharje s poznavanjem le te 

kuhinje, so v 19. stoletju bogatejši ljudje zaposlovali na svojih domovih. Za kmečka 

gospodinjstva v tem obdobju  je bilo značilno uživanje hrane iz sklede. Na mizo so postavili 

dve skledi, iz ene je jedel gospodar, iz druge pa ostali člani družine. Torej je že pri hranjenju 
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bila vidna hierarhija v družini. V tem stoletju so v Ameriki prvič pripravili hamburger in 

močno se je povečala prodaja sladoleda. Značilnost prehrane v 20. stoletju je predvsem 

povečanje potrošnje hitre prehrane, hkrati pa tudi gastronomija doseže velik in hiter napredek, 

saj so izdali več kot 1000 kuharskih knjig (Herlah, 2014). V zadnjem času pa se vse bolj 

uveljavlja kuhanje s svežimi, sezonskimi živili, doma rastočimi pridelki in sadjem (Furlan 

idr., 1997). Značilnost sodobnega človeka je njegova želja, da bi bil informiran povsod, tudi 

na področju hrane. Osveščeni ljudje uporabljajo svoje mišljenje in preudarno odločajo o izbiri 

živil in pripravi jedi.  

 

Tabela 1: Zgodovinski pregled pomena hrane za ljudi. 

 

Zgodovinsko obdobje Značilnosti 

Rimljani 
Hrana je predstavljala priložnost za druženje. 

Bogata brezmesna prehrana. 

Srednji vek 
Začimbe kot  statusni simbol. 

V prehrani prevladujejo žita. 

 

15. stoletje 

Novi pridelki iz Amerike, Indije. 

Nove tehnike kuhanja. 

Razlika v prehrani kmeta in meščana. 

17. stoletje 
Kuhanje je moda. 

Razlika v prehrani kmeta in dvorjanov. 

18. stoletje 

Najbolj se razvija francoska kuhinja. 

Uveljavi se hitra prehrana. 

Kmetje pripravljajo jedi iz pridelkov. 

Meščani in graščaki uživajo v raznolikem naboru jedi in 

pijač. 

19. stoletje 
Uživanje hrane iz ene sklede v kmečkih gospodinjstvih. 

Bogati zaposlijo kuharje. 

20. stoletje 
Poveča se poraba hitre prehrane. 

Izdano ogromno kuharskih knjig. 

Viri: Furlan idr. (1997), Herlah (2014). 

 

Posamezne jedi in pijače so tudi posledica podnebnih, gospodarskih in kulturnozgodovinskih 

razmer in okoliščin. Kakšno prehrano ima človek v različnih etničnih in geografskih 
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področjih, je odvisno zlasti od razpoložljivih živil, ki jih ima človek na voljo, načina življenja, 

razvoja živilske tehnologije, možnosti uvoza živil in prehranskih navad v družini (Pokorn, 

2005). 

 

2.1.2 Vloga hrane v življenju sodobnega človeka 

 

S pravilnim prehranjevanjem ljudje zdravje varujemo in preprečujemo številne dejavnike 

tveganja za nastanek kroničnih bolezni. Pri tem pa so posamezniku v pomoč prehranska 

priporočila za zdravje in prehranjevanje (Zakotnik e tal., 2007). V sodobni družbi se v 

povezavi s hrano pojavljajo tudi problemi, predvsem zaradi nezdravega prehranjevanja. 

Največji problem je prekomerna telesna masa in debelost na eni strani, na drugi pa 

podhranjenost in krhkost starostnikov (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in 

telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, 2015). V Sloveniji je veliko ljudi prekomerno 

debelih, se pa stanje v nekaterih starostnih skupinah ter po spolu umirja. Zaradi pritiskov 

okolja lahko pri ljudeh prihaja do problematike neustreznega dietnega vedenja, motenj 

hranjenja in posledično do podhranjenosti (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016). Ljudje 

se skušajo izogniti problemom in pastem sodobnega načina življenja. Aktivni del populacije 

skuša ob službi in družini ohranjati zdrave prehranjevalne navade. Na trgu se pojavljajo 

produkti nezdrave hrane z veliko vsebnostjo sladkorjev, soli in maščob. Oglaševanje te 

ponudbe je zelo agresivno in ob pomanjkanju časa potrošniku (mora biti dobro osveščen) 

predstavlja težjo izbiro (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 

za zdravje 2015-2025, 2015). 

Človekova odločitev za določeno živilo oziroma jed je odvisna od večih dejavnikov, ki 

vplivajo na prehranjevalne navade: občutek lakote, zahteve glede okusa, ekonomski pogoji, 

kulturni vplivi, vpliv tradicije, čustveni vpliv, socialni razlogi, pogoji socialnega statusa, 

stanje ponudbe, zdravstveni razlogi, kondicijsko-fizični razlogi, lepotni ideali, fiziološke 

posledice, radovednost, strah pred škodo, pedagoški razlogi, pripisovanje čarobnosti. 

Odločitev za to, kaj in kdaj bomo jedli, ni torej samo zaradi zadovoljevanja potreb po 

hranilnih snoveh, ampak splet kompleksnih situacij, dogodkov in razlogov. (Pudel in 

Westenhofer, 2003). Na človekovo vedenje pri prehranjevanju poleg osnovnih 

(zadovoljevanja potreb po lakoti) zato vplivajo tudi sekundarni motivi. Motivacija 

prehranjevanja je povezana tudi z motivom pripadnosti, druženja, ponosa. Pomembni so tudi 

socialni pogoji ter tudi sama razpoložljivost in preferiranje določenih živil. Vse to pa odraža 

strukturo družbe (Kobal Grum, Seničar, 2012). 
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Teorija pozitivnih spodbud (Rolls in Rolls, 1982) poudarja predvsem vlogo zunanjih 

vzpodbud, torej okusa, vonja, izgleda živila oziroma jedi, prejšnjih izkušenj in družbe pri 

hranjenju.  

 

2.1.3 Prehranjevalne navade in neustrezna prehrana 

 

Kot je bilo omenjeno, na vrsto in režim dnevne prehrane vplivajo številni geografski, 

politični, socialno ekonomski in kulturni faktorji okolja, vključno z vero, običaji ter 

privzgojenimi prehrambenimi navadami oziroma razvadami. Pravila v gastronomiji so: izbira 

jedi, izbira hrane, ki sestavlja jedilnik, dobra priprava jedi in zmernost pri uživanju alkoholnih 

pijač (Pokorn, 1990).  

Pri oblikovanju ustreznih prehranjevalnih navad ima veliko vlogo družina oziroma 

gospodinjstvo, v katerem otrok živi. V preteklosti so starši otroke velikokrat silili, da so 

pojedli vse. Danes se veliko bolj upošteva otrok kot posameznik in se upošteva njegove želje, 

preference in značilnosti. Starši morajo reakcije otrok povezane s hrano, vzeti kot resne in 

smiselne ter na ta način vzpodbujati zdrav način prehranjevanja. Na družinske prehranjevalne 

navade pa vpliva tudi število sorojencev, funkcioniranje družine in zaposlitvenega statusa 

matere. 

S prehrambenimi navadami posameznikov se ukvarjajo tudi na Inštitutu za varovanje zdravja 

republike Slovenije. Gabrijelčič Blenkuš idr. (2009) so naredili presečno epidemiološko 

raziskavo »Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja 

II«, s katero so kvantitativno raziskali in opisali prehranski navade odraslih Slovencev na 

vzorcu 2381 oseb in jih primerjali s študijo izpred desetih let.  

Ugotovili so, da odrasli Slovenci ne uživamo dovolj rednih obrokov (dve petini vseh 

anketirancev uživata  tri glavne obroke redno vsak dan; bolj redne pri hranjenju so ženske, 

starejši odrasli in  osebe z osnovnošolsko izobrazbo) ter da se je uživanje obrokov  od doma 

preselilo v obrate javne prehrane (bolj značilno za  zaposlene mlajše odrasle). Velik delež 

odraslih prebivalcev Slovenije se ne prehranjuje v skladu s priporočili za zdravo 

prehranjevanje, pri čemer ženske  bolj sledijo priporočilom zdrave prehrane kot pa moški. 

Uživanje sadja je med odraslimi Slovenci zadovoljivo (premalo ga uživajo  tisti z nižjim 

socialno-ekonomskih statusom). Pogostost in vrsta mesa, ki ga uživamo Slovenci, je prav tako 

odvisna od starostne skupine kot tudi od spola. Moški veliko bolj posegajo po rdečem mesu 

ter mesnih izdelkih. Ženske in mlajši moški pa raje posegajo po perutnini ter obarjenih 
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klobasah. V splošnem se je pogostost uživanja rib in mesnih izdelkov znižala, povečal se je 

delež tistih, ki nikoli ne uživajo določenih vrst mesa ter mesnih izdelkov ter tudi delež ljudi, 

ki nikoli ne jedo jajc. Največji delež anketiranih uživa oziroma pri jedi uporablja rastlinsko 

olje, četrtina olivno olje, medtem ko se maslo, mast in ocvirki uporabljajo le nekajkrat na 

mesec, kar je pozitivno. Najznačilnejša slovenska vsakdanja hrana ostaja kruh, zmanjšal se je 

delež tistih, ki nikoli ne uživajo polnozrnatega kruha. Povečala pa se je pogostost uživanja 

sladkega kvašenega in listnatega testa, kar z vidika varovanja zdravja ni ugodno. Uporaba 

belega sladkorja ne upada, mnogo manj se uporablja rjavi sladkor . Brezalkoholne gazirane in 

negazirane pijače in sadne sokove uživamo manj kot pred desetimi leti, povečalo se je pitje 

vode in čaja. Več kot polovica anketirancev ne dosoljuje pripravljene hrane (včasih jo je ¾). 

Prebivalstvo Slovenije postaja bolj osveščeno o zdravem načinu prehranjevanja, posebej 

ženske in visoko izobraženi, saj le ti poudarjajo pomen uživanja izdelkov z manj maščob. Pri 

teh skupinah se je zmanjšal tudi povprečni delež maščob v prehrani. Delež tistih, ki nikoli ne 

uživajo mlečnih izdelkov z manj maščobami se je znižal, zvišal pa se je delež tistih, ki nikoli 

ne uživajo mesnih izdelkov z manj maščobami. Prav tako so ženske, visoko izobraženi in 

starejši  tisti, ki so bolj pozorni na različne informacije o živilih, pri njihovi izbiri in uporabi. 

Povprečni energijski vnos je pri ženskah nižji kot pri moških, pada s starostjo in je povezan z 

materialnim standardom. Za osebe z najnižjim materialnim stanjem je značilen najvišji dnevni 

vnos energije (najvišji vnos energije iz maščob pridobijo anketiranci s podpovprečnim 

materialnim statusom). ¾ anketirancev pripravlja obroke iz osnovnih živil in ne uporablja 

gotovih, polgotovih jedi ter kupljenih glavnih jedi, uporabljajo tudi bolj zdrave različice 

receptov za pripravo obrokov (manj maščob, soli, manjše količine jajc).Slovenci imajo 

nezdrav način življenja, četrtina jih kadi, šestina je pasivnih kadilcev, petina je  pogosto  pod 

stresom, tretjina je pasivnih v prostem času, kar poleg neupoštevanja smernic zdrave prehrane 

predstavlja tveganje za zdravje (Gabrijelčič-Blenkuš, 2009). 

Neuravnotežena prehrana je posledica različnih vzrokov: ekonomskih, socialnih in političnih 

(vojn, katastrof, nizke kupne moči prebivalcev, slabo založenega trga, slabe vzgoje na tem 

področju, itd.), psihosocialnih (diete, zanašanje samo na dopolnilne prehranske dodatke), 

vzgojnih (izogibanje določenih vrst hrane), nezmožnost dobiti, pripraviti hrano (invalidnost, 

starost, itd.), kroničnega alkoholizma in zlorabe prekomernega uživanja zdravil (ki zavirajo 

tek, kontracepcijskih tablet, interakcije zdravil in hranil, itd.) ter nepravilno pripravljene in 

sestavljene hrane (uničenje hranil pri pripravi hrane, interakcije hranil z nekaterimi 

sestavinami hrane) (Pokorn, 1996). 
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Posamezniki nosimo odgovornost za zdravo prehranjevanje in posledično tudi za zdravje. 

Seveda pa tudi celotna družba ustvarja pogoje za zdravo prehranjevanje. Poudarja se oskrba s 

hrano iz lokalnega okolja, ker je zaradi bližine proizvodnje hrana iz lokalnega okolja lažje 

dostopna, poznamo poreklo, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo 

hranilno vrednost. Živila so prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Seveda pa s 

samooskrbo oziroma kupovanjem živil pri lokalnih pridelovalcih posredno pripomoremo tudi 

k zmanjševanju toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno 

rabo kmetijskih površin, ki so namenjene pridelavi, ohranjamo delovna mesta na podeželju in 

dvigujemo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo 

prehransko varnost prebivalstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, 2014). 

 

2.2 EKONOMSKI VIDIK NAKUPA HRANE ZA GOSPODINJSTVA 

 

Povprečna porabljena denarna sredstva družinskega proračuna lahko razdelimo na dve 

postavki. Prva so izdatki za življenjske potrebščine, druga pa izdatki, ki niso del teh 

potrebščin.  

Tabela 2: Delež povprečno porabljenih denarnih sredstev slovenskih gospodinjstev, Slovenija, 

2012. 
Izdatki Struktura porabe (%) 

Izdatki za življenjske potrebščine 87,26 

Hrana in brezalkoholna pijača 14,29 

Alkoholna pijača, tobak in narkotiki 1,85 

Obleka in obutev 5,84 

Stanovanje, voda, elektrika, plin in drugo gradivo 13,63 

Pohištvo, gospodinjska oprema in storitve za gospodinjstvo 4,71 

Zdravje 2,33 

Transport 16,83 

Komunikacije 4,95 

Rekreacija in kultura 8,75 

Izobraževanje 0,92 

Hoteli, kavarne in restavracije 3,15 

Različne dobrine in storitve 10 

Drugi izdatki, ki niso del potrošnih izdatkov 12,74 

Skupaj 100 

Vir: SURS (2012). 
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V Sloveniji so v letu 2012 izdatki za življenjske potrebščine predstavljali kar 87,26% 

razpoložljivih sredstev gospodinjstva. 12,74% pa so člani gospodinjstev namenili drugim 

izdatkom (SURS, 2012), kar je razvidno iz Tabele 2. Slovensko gospodinjstvo je v letu 2012 

v povprečju za hrano in brezalkoholne pijače porabilo 14,29% (okrog 2500€) vseh 

razpoložljivih sredstev gospodinjstva (SURS, 2012). Struktura izdatkov gospodinjstev je v 

veliki meri odvisna od materialnega položaja prebivalstva, prav tako pa se v njej odražajo tudi 

spremembe nakupovalnih navad. Višina sredstev, ki jih gospodinjstva porabijo za nakup 

hrane in brezalkoholnih pijač se spreminjajo (Gale, 2014).  

Iz Tabele 3, ki prikazuje obdobje od leta 2004 do 2012 je razvidno, da se je letna potrošnja 

slovenskih gospodinjstev za nakup hrane rahlo povečevala, od leta 2008 pa se ohranja 

približno enakovredno raven. Slovenska gospodinjstva so v letu 2012 za nakup hrane 

potrošila 2472 € oziroma okoli 200 € mesečno (SURS, 2012). 

 

Tabela 3: Višina v povprečju potrošenih denarnih sredstev gospodinjstev za nakup hrane za 

obdobje 2004 – 2012 (Slovenija).  

 
Leto Povprečno na gospodinjstvo 

(EUR) 

Povprečno na člana 

gospodinjstva (EUR) 

2004 2.282 838 

2005 2.250 841 

2006 2.295 866 

2007 2.365 898 

2008 2.590 1.001 

2009 2.498 977 

2010 2.569 1.016 

2011 (ni podatka)
1 

(ni podatka)
1 

2012 2.472 985 

1…. Zaradi prenove raziskovanja ni podatka. 

 

Vir: SURS (2012). 

 

Kot je razvidno iz Slike 1 so slovenska gospodinjstva največji delež sredstev namenjenih za 

nakup živil potrošila za nakup mesa (26% ali 631€). Za nakup kruha in žitaric so v tem letu 

porabila 19 % od vseh denarnih sredstev za hrano, kar je predstavljalo 476€. Za nakup mleka, 

sira in jajc 17 %, za sladkor in sladkarije 10%, za nakup zelenjave 8%, za olje in maščobe 4%, 
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za ribe in morske sadeže 3% ter za druge prehrambene izdelke 13% od vseh denarnih sredstev 

za hrano (Gale, 2012). 

 

 

Slika 1: Struktura potrošenih denarnih sredstev gospodinjstev za nakup živil, Slovenija 2012.  

Vir: Gale (2014). 

 

Povprečni znesek denarnih sredstev, ki so jih gospodinjstva potrošila za nakup hrane in 

brezalkoholnih pijač prikazuje Tabela 4.  

Tabela 4: Povprečni znesek denarnih sredstev gospodinjstev, potrošenih za nakup hrane in 

brezalkoholnih pijač, po kvintilih 
 
v  EUR

 
, Slovenija.  

Leto Kvintili – 

skupaj 
1. kvintil 2. kvintil 3. kvintil 4. kvintil 5. kvintil 

2004 2.529 1.517 2.125 2.629 2.937 3.434 

2005 2.489 1.497 2.085 2.616 2.865 3.378 

2006 2.541 1.487 2.159 2.600 2.972 3.485 

2007 2.621 1.638 2.211 2.693 3.042 3.522 

2008 2.866 1.835 2.452 2.884 3.310 3.851 

2009 2.768 1.786 2.384 2.786 3.199 3.683 

2010 2.848 1.802 2.482 2.794 3.282 3.880 

2011 … … … … .. ... 

2012 2.751 1.853 2.405 2.768 3.089 3.638 

…. ni podatka zaradi prenove raziskovanja 

 

Vir: SURS
 
(2014). 

26% 

19% 

17% 

10% 

8% 

4% 
3% 

13% 

Meso

Kruh in žitarice

Mleko, sir in jajca

Sladkor, marmelada,

sladkarije

Zelenjava

Olje in maščobe

Ribe in morski sadeži

Drugi prehrambeni

izdelki
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Potrošena sredstva ne vključujejo denarne vrednosti lastne proizvodnje. V Tabeli 4 so 

gospodinjstva razdeljena glede na dohodek razdeljena v kvintile (razrede). 1. kvintil 

predstavlja petino gospodinjstev z najnižjim dohodkom, 5. kvintil pa petino gospodinjstev z 

najvišjim dohodkom. V primerjavi gospodinjstev, razdeljenih po višini dohodka v pet 

kvintilov, vidimo, da so gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu za hrano in 

brezalkoholne pijače potrošila letno v povprečju okoli 1500 EUR. Ti izdatki so predstavljali 

največji delež (nad 20%) v strukturi vseh izdatkov. 

Gospodinjstva v najvišjem dohodkovnem razredu so za hrano in brezalkoholne pijače 

potrošila največ sredstev med vsemi, okoli 3500EUR, vendar pa so ta sredstva predstavljala v 

strukturi izdatkov teh gospodinjstev najmanjši delež (12%) (Gale, 2012). 

 

 

Tabela 5 pa prikazuje povprečni znesek denarnih sredstev gospodinjstev, potrošenih za nakup 

hrane in brezalkoholnih pijač. Potrošena sredstva vsebujejo tudi vrednosti lastnega dela. Tudi 

v tej tabeli so gospodinjstva razdeljena v kvintile oziroma razrede glede na dohodek. 1. kvintil 

predstavlja petino gospodinjstev z najnižjimi dohodki, 5. kvintil pa z najvišjimi dohodki. 

Tabela 5: Povprečni znesek denarnih sredstev gospodinjstev, potrošenih za nakup hrane in 

brezalkoholnih pijač, po kvintilih 
 
v  EUR

 
, Slovenija.  

 

Leto  
Kvintili – 

skupaj 
1. kvintil 2. kvintil 3. kvintil 4. kvintil 5. kvintil 

2004 2.878 1.674 2.373 2.987 3.341 4.010 

2005 2.812 1.653 2.328 2.951 3.265 3.862 

2006 2.841 1.623 2.381 2.914 3.360 3.925 

2007 2.931 1.776 2.447 3.042 3.425 3.966 

2008 3.209 1.971 2.728 3.243 3.702 4.404 

2009 3.105 1.929 2.642 3.136 3.578 4.241 

2010 3.181 1.934 2.724 3.131 3.649 4.466 

2011 … … … … … .… 

2012 3.056 1.988 2.589 3.109 3.504 4.090 

…. ni podatka zaradi prenove raziskovanja 

 

Vir: SURS (2014). 

Primerjava gospodinjstev glede na potrošnjo denarnih sredstev, z vključenimi vrednostmi 

lastnega dela, kaže podobne rezultate kot brez lastnega dela. Največ sredstev za hrano in 
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pijačo so potrošila gospodinjstva z najvišjimi dohodki, najmanj pa gospodinjstva z najnižjimi 

dohodki. Se pa potrošnja od leta 2004 do 2012 dviga pri gospodinjstvih z najnižjimi dohodki, 

medtem ko se je višina potrošnje znižala v gospodinjstvih v letu 2012 glede na prejšnja leta. 

 

 

2.3 SAMOOSKRBA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Izraz samooskrba v najširšem smislu pomeni oskrbo samega sebe, v navezi s hrano torej 

pomeni oskrba samega sebe s hrano (SSJK, 2000). 

Oremova (2008) opisuje »samooskrbo kot osebno spretnost in ciljno orientirano obnašanje, ki 

je usmerjeno na posameznikovo sposobnost k reguliranju njega samega in okolja na tak 

način, da ostane pri življenju, uživa zdravje in dobro počutje ter prispeva k lastnemu 

razvoju.« Z lokalno samooskrbo naj bi prebivalci Slovenije pridobili kvalitetnejšo hrano in s 

tem tudi boljše pogoje za življenje in delo, zmanjšali naj bi se negativni vplivi na okolje ter 

povečal dohodek kmetijskega prebivalstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 2005). 

Lokalna samooskrba je vključena v koncept »prehranske varnosti« in je vezana na obstoječo 

stopnjo samooskrbe ter tudi na potencialno možnost lokalne samooskrbe s hrano. Koncept 

prehranske varnosti vključuje sposobnost sistema zagotavljanja hrane, da je učinkovit tudi v 

izrednih  kriznih razmerah (npr. poplave, teroristični napadi ali motnje pri oskrbi z energenti 

in sledljivost proizvodnje ter zagotovilo, da je pridelano neškodljivo glede na obstoječe in 

bodoče standarde kakovosti (Pepar, Udovč, 2010). 

Z lokalno samooskrbo se torej zagotavlja izboljšanje zdravja prebivalstva, varuje, zmanjšuje 

se stopnja revščine in družbene neenakosti, ohranjajo se delovna mesta na podeželju in v 

predelovalni industriji, hkrati se ureja in obdeluje podeželje, zmanjšuje se tudi odvisnost od 

zunanje trgovine in zagotavlja se državna varnost v obdobju ekonomskih kriz (Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2005) 

V Sloveniji z domačo pridelavo ne proizvedemo dovolj kmetijsko-živilskih proizvodov, da bi 

pokrili svoje potrebe po njih, zato je za Slovenijo zagotavljanje prehranske varnosti 

pomembno strateško in politično vprašanje. Lokalna trajnostna oskrba s hrano je skupna 

kmetijski in prehranski politiki za doseganje čim višje osnovne prehranske varnosti. Eden 

izmed strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva in proizvodnje hrane je zagotavljanje 

prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane. 

Vprašanje lokalne in regionalne samooskrbe s hrano postaja vedno bolj pomembno, predvsem 
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na račun pričakovanja večjih težav z vodno oskrbo, prav tako pa tudi zaradi spoznanj o 

negativnih okoljskih učinkih daljših transportov hrane (Strategija za izvajanje resolucije o 

strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020). 

 

 

2.3.1 Samooskrba s hrano v Sloveniji 

 

Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih 

virov je strateška opredelitev slovenske države, ki določa tudi njeno politično in ekonomsko 

suverenost. Prehranska politika zasleduje isti strateški cilj, t.j. pospešiti ponudbo in 

povpraševanje po kakovostni in zdravju koristni hrani, pridelani lokalno in na trajnostni način 

ter s tem izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno trajnostno pridelano hrano (Ministrstvo za 

kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, 2005). Stanje prehranske samooskrbe v Sloveniji ima 

nizko stopnjo, ki je v precejšni meri povezana z obstoječo strukturo kmetijstva. V obstoječem 

sistemu je učinkovitost rabe naravnih virov slaba, okolje (predvsem vodno) onesnažujejo 

zlasti herbicidi, ranljivost kmetijstva za podnebne spremembe (suša, …) je ob taki 

pridelovalni strukturi zelo visoka, prav tako tudi visok delež pridelovanja koruze med 

poljščinami povečuje privlačnost za škodljivce (Kocjan Ačko, Šantavec, 2010). Slovenija ima 

še posebej nizko stopnjo samooskrbe z ekološkimi živili, v povprečju le 20%, kljub 

povpraševanju, ki v zadnjem času narašča po visoki stopnji, 10-15% letno (Slabe et al., 2011) 

V zadnjem času je prihajalo do večjih podražitev hrane na svetovni ravni, višajo se cene 

energentov, kar pa draži predelavo in transport, vse opaznejše pa so tudi podnebne 

spremembe z vplivom na kmetijsko pridelavo. Vsi ti faktorji so opozorilo vsem prebivalcem 

in ustanovam, da je potrebno o hrani kot o strateškem viru vsake države razmišljati drugače. 

V Sloveniji so se začeli prebivalci, kmetijska politika in prehranska politika aktivno 

vključevati v projekte uvajanja lokalne trajnostne oskrbe s hrano. Glavni cilj nacionalnega 

programa razvoja podeželja 2014-2020 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

2014) je povečanje samooskrbe s trajnostno pridelavo. 
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Tabela 6: Kmetijska gospodarstva po namenu pridelave v letu 2010, Slovenija. 

  

Namen pridelave Število kmetijskih gospodarstev 
Površina kmetijskih 

gospodarstev (ha) 

Izključno za lastno porabo 34.628 92.563 

Pretežno za lastno porabo 9.798 35.001 

Prodaja neposredno 

potrošnikom 

7.600 78.473 

Prodaja preko posrednika 22.620 268.394 

Skupaj 74.646 474.432 

Vir: SURS (2012). 

 

Po trenutno dostopno podatkih je v Sloveniji v letu 2010 kmetovalo 74.646 gospodarstev na 

474.432 ha površin (Tabela 6). Kar 46% vseh gospodarstev je pridelovalo izključno za lastno 

pridelavo, 13% pa pretežno za lastno porabo. Na več kot polovici površin (57%), je 30% 

kmetijskih gospodarstev svoje pridelke prodajalo preko posrednika. 10% pridelovalcev pa je 

svoje pridelke prodajalo neposredno potrošnikom (Slika 2). 

 

Slika 2: Delež kmetijskih gospodarstev v Sloveniji po namenu pridelave v letu 2010. 

Vir: SURS (2012). 

 

Zadostna lokalna pridelava, predelava in poraba hrane je ob nizki stopnji samooskrbe s 

kmetijskimi pridelki in proizvodi v Republiki Sloveniji pomembna predvsem zaradi 

(Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, 2010): 

- zagotavljanja državne varnosti za obdobje ekonomskih kriz; 

- zmanjšanja odvisnosti od zunanje trgovine, kar je pomembno predvsem v času motene 

oskrbe (pričakovano večje nihanje cen kot posledica globalizacije in nadaljnje 

46% 

13% 
11% 

30% 

Izključno za lastno porabo

Pretežno za lastno porabo

Prodaja neposredno

potrošnikom

Prodaja preko posrednika
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liberalizacije na področju kmetijstva, večjega in spremenjenega povpraševanja, 

gibanja cen energentov, pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov in s tem 

povezanih letin ter zalog, večje rabe surovin v proizvodnji biogoriv, surovine 

predstavljajo tudi potencialno donosne naložbe na mednarodnih finančnih trgih ...); 

- urejenosti in obdelanosti podeželja; 

- ohranjanja delovnih mest na podeželju; 

- zmanjšanja revščine in družbene neenakosti; 

- varovanja okolja (dolgi transporti živil prispevajo k povečani porabi fosilnih goriv, 

hrupu in onesnaženju zraka, povečani uporabi embalaže in dodajanju umetnih barvil 

ter konzervansov živilom); 

- izboljšanja zdravja prebivalstva kot posledica uživanja s stališča prehranske vrednosti 

kakovostnejše hrane (višja hranilna vrednost, višja vsebnost vitaminov) in trajnejšega 

zagotavljanja virov živil ter posledično manjše možnosti deficita določenih 

mikrohranil v prehrani.  

Zaradi spreminjajočega obsega kmetijskih površin, ki so namenjene pridelavi posameznih 

kmetijskih pridelkov in zaradi čedalje bolj nezanesljivih vremenskih razmer, letna količina 

kmetijskih proizvodov niha (Gale, 2014). V Sloveniji je skupna količina proizvodnje 

osnovnih in predelanih proizvodov v kmetijstvu padla v obdobju 2004-2013 za 41% na 

753.000 ton (Tabela 7).  

Tabela 7: Proizvodnja osnovnih in predelanih kmetijskih proizvodov v Sloveniji v obdobju 

2004-2012 

 
(t) Žita Meso Jajca Krompir Zelenjava Sladkor Riž Skupaj 

2004 583.200 180.800 14.500 171.500 82.100 244.700 100 1.276.900 

2005 576.300 172.000 14.300 144.700 87.600 300.100 100 1.295.100 

2006 493.600 166.700 15.800 107.000 78.800 303.300 100 1.165.300 

2007 531.900 176.800 19.300 131.100 65.200 1.500 200 926.000 

2008 579.600 177.800 21.500 100.300 78.200 1.600 200 959.200 

2009 532.800 158.900 21.600 103.400 83.900 1.900 0 902.500 

2010 568.900 161.700 21.400 101.200 60.000 1.700 0 914.900 

2011 607.800 155.700 22.200 96.200 77.300 2.500 0 961.700 

2012 576.400 151.200 19.400 79.300 70.800 1.000 0 898.100 

2013 457.300 138.700 21.500 62.200 71.300 2.400 0 753.400 

Vir: Gale (2014). 
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Iz Tabele 7 je razvidno, da se je po letu 2007 znižala proizvodnja sladkorja.  V letu 2006 so 

zaprli tovarno sladkorja, zmanjšala se je količina proizvedenega sladkorja, predvsem zaradi 

opuščanja pridelave sladkorne pese (Gale, 2014). Najizrazitejše se je zmanjšala pridelava 

krompirja. Proizvodno najbolj prevladujejo žita, ki so v letu 2013 predstavljala kar 61% 

celotne domače proizvodnje, meso 18%, jajca 3%. Pridelava krompirja se je iz leta 2004 do 

2013 zmanjšala za 5%, pridelava zelenjave pa za 3%. 

Kmetijski proizvodi se v državi potrošijo za različne namene; za prehrano, krmo, industrijo, 

nadaljnjo uporabo. V Sloveniji se je potrošnja kmetijskih proizvodov skozi leta v obdobju 

2004-2013 nižala, razen rahlega dviga potrošnje v letih 2009 in 2010. Iz Tabele 8 je razvidna 

razlika v proizvodnji med letoma 2004 in 2013. Povečala se je proizvodnja žit in mesa, rahlo 

tudi zelenjave in jajc. Znižala pa se je proizvodnja krompirja ter sladkorja.  

 

Tabela 8: Osnovni in predelani kmetijski proizvodi v deležih med letoma 2004 in 20013 v 

Sloveniji. 

 
Proizvod Leto 2004 (%) Leto 2013 (%) 

Žita 46 60,7 

Meso 14,5 18 

Sladkor 19 0,3 

Krompir 13 10 

Zelenjava 6 8 

Jajca 1,5 3 

Riž 0,0 0,0 

Vir: Gale (2014). 

 

Skozi vse obdobje 2004-2013 je bila potrošnja osnovnih in predelanih kmetijskih proizvodov 

za prehrano sorazmerno stabilna. V količino vseh proizvedenih proizvodov je všteta doma 

proizvedena količina proizvodov ter uvožena količina kmetijskih proizvodov, vse skupaj pa je 

zmanjšano za količino izvoženih kmetijskih proizvodov. V povprečju je predstavljala okoli 

50% celotne potrošnje kmetijskih proizvodov. Potrošnja žit je skozi leta ostala približno 

enaka, okrog 28% celotne potrošnje. Zmanjšala se je potrošnja mesa in krompirja, povečala 

pa potrošnja zelenjave in riža. 
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Tabela 9: Potrošnja osnovnih in predelanih slovenskih kmetijskih proizvodov  v Sloveniji od 

leta 2004 do 2013. 

 

Vir: SURS (2014). 

 

Slovenija z domačo proizvodnjo ne proizvede dovolj kmetijskih proizvodov, da bi zadostila 

svojim potrebam. S stopnjo samooskrbe ugotovimo, v kolikšni meri domača proizvodnja 

zadošča domači potrošnji. Stopnja samooskrbe v Sloveniji se glede na vrsto kmetijskega 

pridelka razlikuje (Gale, 2014). 

 

Tabela 10: Delež samooskrbe v % v Sloveniji v obdobju od leta 2004 do 2013 

 
Leto Žita Meso Jajca Krompir Zelenjava Sladkor Riž Skupaj 

2004 63 92 97 86 43 71 1 68 

2005 60 88 102 74 45 64 1 63 

2006 50 88 94 60 39 84 1 60 

2007 54 92 97 70 34 2 2 56 

2008 64 91 95 57 36 2 2 60 

2009 57 83 93 63 37 2 0,0 55 

2010 57 84 93 63 30 2 0,0 55 

2011 71 84 97 63 37 3 0,0 63 

2012 70 83 92 55 34 1 0,0 61 

2013 55 82 91 46 34 3 0,0 51 

Vir: SURS (2014). 

Leto  Žita Meso Jajca Krompir Zelenjava Sladkor Riž Skupaj 

2004 922.000 196.900 14.100 199.300 189.400 343.900 7.300 1.872.900 

2005 960.000 194.700 15.200 195.300 194.900 472.300 8.200 2.040.600 

2006 986.200 189.200 16.300 178.800 204.000 361.800 8.400 1.944.700 

2007 992.700 191.200 20.300 186.200 193.100 68.800 9.000 1.661.300 

2008 912.300 195.500 22.600 174.600 217.100 75.600 8.800 1.606.500 

2009 941.200 192.300 23.200 164.700 224.100 80.100 8.800 1.634.400 

2010 1.005.900 192.000 23.100 160.900 199.100 81.200 10.600 1.672.800 

2011 850.000 183.800 23.000 152.800 211.700 85.100 12.100 1.523.500 

2012 820.800 181.300 21.000 143.900 207.900 84.300 11.400 1.470.600 

2013 835.500 169.300 23.500 134.300 210.600 84.000 11.900 1.469.100 
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Delež samooskrbe v Sloveniji ponazarja tabela 10, iz katere je razvidno, da je bila v  obdobju 

med 2001 in 2010 nizka stopnja samooskrbe z zelenjavo (31% 2010 leta) in z žiti (56% 2010 

leta), medtem ko je bila stopnja samooskrbe z mesom in jajci nad 80%. Zaradi zmanjšane 

pridelave je začela upadati stopnja samooskrbe s krompirjem, in sicer po letu 2004.V zadnjem 

letu zelo povečala potrošnja žita, svinjskega mesa in riža, medtem ko se je potrošnja 

zelenjave, krompirja in sladkorja zmanjšala (Gale, 2012). 

 

2.3.2 Trajnostni razvoj 

 

Trajnostni razvoj opišemo z različnimi izrazi (trajnostni, sonaravni, vzdržni razvoj), vendar 

prav vsi sporočajo enako, če govorimo z vidika našega preživetja, prilagoditev materialnih 

dejavnosti v okviru biofizikalnih omejitev. Brundtland (1987) pravi, da: » trajnostni razvoj 

zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu ne da bi pri tem ogrozil zadovoljevanje potreb 

prihodnjih generacij.« Torej je trajnostni razvoj način življenja, ki je nesebičen do naslednjih 

generacij. V trajnostni razvoj sta vključena tudi gospodarski in družbeni razvoj, ki sta 

usmerjena v izboljšanje kakovosti življenja sedanjih generacij ob ohranitvi najboljših 

možnosti za prihodnje generacije. Koncept trajnostnega razvoja vključuje skrb za ohranjanje 

okolja, trajnostno rabo naravnih virov, povečanje ekonomske in socialne blaginje, trajnostno 

kmetijstvo in industrijo ter trajnostni razvoj podeželja. Torej je trajnostni razvoj niz 

dejavnosti, ki naj bi trajno izboljšale razmere za življenje, vendar še vedno znotraj nosilnih 

zmogljivosti oskrbnih ekosistemov (Munro, 1995). 

Povezava med ljudmi in okoljem je pomembna, saj naj bi trajnostno sonaravno naravnana 

družba dvigovala kakovost življenja in humani napredek znotraj omejitev okolja (Plut, 2010). 

S tega vidika je pomembna okoljska etika (Plut, 2008), ki postavlja vodila za vzgojno-

izobraževanje civilizacije s trajnostnim razvojem kot osrednjo interdisciplinarno vsebino 

(Plut, 2010). Namesto prekomernega potrošništva, postavlja trajnostna sonaravna pot v 

ospredje cilje človekovega blagostanja, ki so (Agenda21: Programme of Action for 

Sustainable Development, 1992): 

- zmerna materialna blaginja za vse prebivalce sveta (v okviru okoljskih omejitev), 

- socialna in ekološka (tudi regionalno) uravnoteženost, 

- visoka kakovost duhovnega življenja, 

- skrb in spoštovanje vseh živih bitij na Zemlji. 
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V načinu pridelave živil/hrane bi radi tudi v Sloveniji uveljavili trajnostni razvoj kmetijstva, 

ki zagotavlja kakovostne pridelke in hkrati ohranja oziroma izboljša kakovost ter preprečuje 

škodljive učinke na kmetijske površine, ohranja biološko pestrost ekosistemov in veča 

socialni in človeški kapital na podeželju ter krepi razvoj podeželskih gospodarstev. Lokalna 

trajnostna preskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo trajnostno 

proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na 

lokalnih trgih (od njive do krožnika v lokalnem okolju). V Sloveniji se pojem lokalno uporabi 

za celotno slovensko območje (Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005-

2010, 2005). 

Z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike 2005 – 2010 (2005) se je država 

Slovenija zavezala k cilju zagotavljanja zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in 

zdravju koristno hrano na trajnostni način. 

Podobno si z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva 

do leta 2020 – »Zagotovimo si hrano za jutri« (2015) nosilci slovenske kmetijske politike 

prizadevajo za  trajnostni razvoj podeželja v ekonomskem, socialnem in okoljskem smislu. S 

svojim delovanjem bi radi dosegli, da s trajnostnim razvojem dosežemo kmetijstvo, ki  bo 

ekonomsko učinkovito in konkurenčno, socialno in družbeno odgovorno, hkrati pa tudi okolju 

prijazno in vzdržno. Primarna naloga slovenske kmetijske politike  je proizvodnja varne in 

kakovostne hrane, ki prispeva k zagotavljanju prehranske varnosti v svetovnem, evropskem in 

nacionalnem okviru. Slovenska država kot strateško opredelitev navaja  zagotavljanje hrane 

lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov, ki pa hkrati 

določa  tudi njeno politično in ekonomsko suverenost. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2005) je pripravilo usmeritve trajnostnega 

razvoja podeželja, s katerimi se varuje kmetijska zemljišča in ohranja kmetijska gospodarstva, 

ki tvorijo želeno vitalno podeželje, ki je del trajnostnega pristopa in h kateremu stremi tudi 

nova kmetijska politika. Ta s svojimi strateškimi cilji skrbi za pridelavo varne, kakovostne in 

potrošniku dostopne hrane ob ohranjanju ekonomske učinkovitosti kmetij. 

 

2.4 PRISPEVČNA ANALIZA 

 

V empiričnem delu diplomske naloge bom pri preverjanju svojih hipotez  uporabila 

prispevčno analizo, zato jo v tem poglavju tudi predstavljam. 



 

29 

 

Prispevčna ali kontributivna analiza se ukvarja z analizo prirastnih prihodkov in prirastnih 

stroškov, ki so nastali zaradi poslovne odločitve. S poslovno odločitvijo nastajajo prirastni 

prihodki. Prirastni stroški pa so stroški, ki nastajajo zaradi te poslovne odločitve. Ko prirastne 

prihodke zmanjšamo za prirastne stroške, nam predstavlja prispevek poslovne odločitve. V 

praksi je smiselno, da v primeru izbire med več odločitvami, izberemo tisto, ki ima večji 

pozitivni prispevek (Tajnikar, idr., 1998) Nekateri avtorji (npr. Perčević, 2015) tovrstno 

analizo imenujejo tudi inkrementalna analiza.  

Prispevčno analizo uporabljamo v treh primerih poslovnih odločitev (Perčević, 2015): 

- izbor med dvema projektoma, 

- odločitev, ali neko stvar proizvajati v lastni tovarni, ali jo kupiti, 

- prevzetje ali zavrnitev določenega posla. 

Te tri osnovne tipe poslovnih odločitev pa lahko razširimo na različna področja, kot so 

(Perčević, 2015): 

- odločitev o naročilu kupca po posebni ceni, 

- proizvod prodati ali nadalje uporabiti – primer z enim ali večimi proizvodi, 

- vzdrževati ali zamenjati opremo, 

- ohraniti ali eliminirati del podjetja, ki ne prinaša dobička, 

- favoriziranje proizvodov in 

- odločitev o razporejanju omejenih virov. 

 

2.4.1 Prirastni prihodki 

 

V analizi uporabimo prirastni prihodek, ki nastane pri poslovni odločitvi in vsebuje: 

- eksplicitno sedanjo komponento, 

- morebitno oportunistično komponento, 

- možno bodočo komponento. 

Prirastni dohodek lahko podjetje izmeri po sprejetju poslovne odločitve, mora pa upoštevati 

morebitni oportunitetni prihodek. Le ta predstavlja strošek, ki se mu podjetje izogne ob 

sprejetju poslovne odločitve. Ta prihodek ne predstavlja realnega priliva, ampak pomeni 

izognitev odlivov podjetju in ustvarijo denarno razpoložljivost, ki je sicer zaradi odlivov ne bi 

imeli. Morebitne bodoče prihodke upoštevamo tako, da jih diskontiramo na sedanji čas s 

pomočjo oportunitetne diskontne stopnje in jih pomnožimo s stopnjo verjetnosti nastanka. 
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Pozitivno pričakovane vrednosti bodočih prispevkov imenujemo »good will«, ko pa je 

prispevek bodočih poslov negativen pa »ill will« sedanjih odločitev (Tajnikar, idr., 1998). 

S prispevčno analizo opazujemo celotni prirastni prihodek, ki je seštevek sedanjih eksplicitnih 

prihodkov, oportunitetnih prihodkov in sedanje vrednosti bodočih prihodkov poslovne 

odločitve. 

 

2.4.2 Prirastni ali inkrementalni stroški 

 

Vse tiste stroške, ki nastanejo zaradi poslovne odločitve, imenujemo prirastni oziroma 

inkrementalni stroški in se merijo s spremembami celotnih stroškov, ki so nastali zaradi teh 

poslovnih odločitev. Zaradi poslovnih odločitev pride do sprememb celotnih stroškov in s tem 

tudi do sprememb celotnih prihodkov. Te prihodke imenujemo prirastni oziroma 

inkrementalni prihodki. S primerjanjem prirastnih stroškov ter prirastnih dohodkov 

ugotovimo, ali je bila določena poslovna odločitev profitonosna. Če prirastni dohodki 

presegajo stroške, je poslovna odločitev, zaradi katere so stroški nastali, povečala celotni  

profit. Če pa prirastni dohodki ne presegajo prirastnih stroškov, se celotni profit zmanjša. 

Prirastni stroški pomenijo spremembo celotnih stroškov, ki nastanejo zaradi poslovne 

odločitve, medtem ko mejni stroški pomenijo spremembo celotnih stroškov, ki nastanejo 

proizvodnje ene dodatne enote proizvoda (Tajnikar, Brščič, Bukvič, 1998). 

Pomembno je razlikovati med relevantnimi in irelevantnimi stroški. Relevantni stroški so del 

prirastnih stroškov in so nastali kot posledica določene poslovne odločitve. Irelevantni stroški 

pa so nastali pred poslovno odločitvijo oziroma bodo nastali v prihodnosti neodvisno od 

poslovne odločitve. 

Prirastne relevantne stroške razdelimo v tri kategorije (Tajnikar, Bršič, Bukvič, 1998): 

1. kategorija: sedanji eksplicitni stroški 

Poslovni odločitvi pripišemo stroške dela, surovin in dela variabilnih režijskih stroškov. Če 

premoženje lahko uporabimo pri novih poslovnih odločitvah, moramo ustvarjen dohodek 

odšteti od celotnih stroškov nabavljenega premoženja prve poslovne odločitve. 

2. kategorija: oportunitetni stroški 

Če s poslovno odločitvijo uporabimo inpute, ki jim imamo na zalogi, moramo tudi pri 

prirastnih stroških upoštevati oportunistične stroške – enaki so ceni, če bi inpute prodali po 

tržni ceni. Če  tržne cene ni, potem tudi oportunističnih stroškov ni. 

3. kategorija: bodoči stroški 
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Poslovne odločitve imajo lahko posledice in s tem stroške šele v prihodnosti. Ti stroški so 

lahko implicitni ali eksplicitni. Če stroške lahko napovemo, potem jih vključimo med stroške, 

na podlagi katerih se o poslovni odločitvi odločamo. Če nastanejo šele v prihodnosti, jih 

upoštevamo kot eksplicitne ali implicitne. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1  OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKOVALNEGA DELA, 
NAMENA IN CILJEV RAZISKAVE 

 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega dela 

 

Naraščanje prebivalstva v svetovnem merilu čedalje bolj v ospredje postavlja vprašanje 

proizvodnje hrane, ki bo zadostila kriterijem varne, zdrave hrane in bo čim bolj varna tudi z 

vidika varovanja okolja (zmanjšana uporaba pesticidov, skrajšanje transportne verige ….). V 

današnjih časih se tako vse bolj poudarja trajnostna lokalna samooskrba (www.mkgp.gov.si). 

Ta samooskrba se lahko nanaša bodisi na samo kmečko gospodinjstvo, lahko pa tudi na 

lokalno območje, kjer pridelovalci lokalne prebivalce oskrbujejo s hrano, ki je cenovno in 

fizično lažje dostopna. Gospodinjstva lahko pridejo do hrane na dva osnovna načina. Hrano 

lahko kupijo ali, če imajo  pogoje za to, hrano pridelajo sama. Povprečno slovensko 

gospodinjstvo za hrano in brezalkoholne pijače v povprečju porabi okoli 14% vseh izdatkov 

za življenjske potrebščine (Gale, 2014, Poglavje 7). V diplomskem delu na primeru kmečkega 

gospodarstva proučujem samooskrbo kmečkega gospodinjstva. Na kmečkem gospodarstvu so 

izpolnjeni pogoji za pridelavo hrane za lastno porabo sedem članskega gospodinjstva. Kmetija 

je živinorejsko - poljedelskega tipa. Večina kultur pridelanih na poljih se uporabi za prehrano 

živine. Glavne poljščine, ki jih v veliki meri porabijo za prehrano ljudi so pšenica, krompir, 

oljne buče in repa. Na poljih pa se prideluje tudi več vrst vrtnin, in sicer čebula, česen, por, 

rdeča pesa, stročji fižol in fižol v zrnju, rdeče in rumeno korenje, zelje, cvetača, jedilne buče, 

kumare. Na kmetiji je tudi ekstenzivni oz. travniški sadovnjak s starimi jablanovimi sortami. 

Jabolka shranijo za ozimnico, prav tako pa izdelajo jabolčni kis ter jabolčni sok. Na manjši 

površini pridelujejo tudi vinsko trto. Grozdje samorodnih vinskih trt uporabijo pri izdelavi 

grozdnega soka ter rdečega vina. 

 

 

3.1.2 Namen in cilji raziskovalnega dela 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, če v primeru pretežne samooskrbe kmečkega 

gospodinjstva z na kmetiji pridelano hrano nastaja prihranek in kolikšen je ta prihranek. Zato  

v začetku svojega raziskovanja pridobim vse podatke o pridelavi hrane analiziranega 

http://www.mkgp.gov.si/
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kmečkega gospodinjstva v enem letu.  V naslednjem koraku zberem še tržne cene za pridelke 

in izdelke, nato še  podatke o materialnih stroških, ki nastajajo pri samopridelavi omenjene 

količine hrane. Ti stroški so osnova za izračun stroškovne cene brez stroškov dela. Nato 

izračunam še stroškovno ceno s stroški dela, nakar ugotovim prihranek pri pridelavi hrane. V 

zadnjem koraku še izračunam implicitni dohodek članov kmečkega gospodinjstva, ki nastane 

v obdobju enega leta pri pridelavi hrane za samooskrbo. 

V diplomski nalogi poskušam dokazati svoje domneve glede pridelave hrane na analizirani 

kmetiji: 

 Pri samooskrbi s hrano prihranimo pri izdatkih za življenjske potrebščine kar 

pomeni, da so izdatki, ki bi nastali z nakupom hrane za kmečko gospodinjstvo na trgu, so višji 

od stroškov pridelave hrane doma na kmetiji. Samooskrba torej vodi do prihrankov v 

kmečkem gospodinjstvu. 

 Implicitni dohodek članov kmečkega gospodinjstva od pridelave hrane za 

lastno porabo na kmetiji je pozitiven. To pomeni, da je razlika med tržno vrednostjo pridelkov 

in stroški pridelave brez stroškov dela pozitivna. 

 

 

3.2 METODOLOGIJA 

 

3.2.1 Raziskovalne metode 

 

Analizo pridelovanja hrane članov kmečkega gospodinjstva na kmečkem gospodarstvu za 

samooskrbo s hrano  izvajam na dva načina, pri katerih uporabljam inkrementalni pristop 

(Tajnikar, Brščič, Bukvič,1998). S prvim načinom med inkrementalne stroške prištevam vse 

stroške, ki na primeru analizirane kmetije nastajajo zaradi pridelave hrane za lastno porabo, 

t.j. materialne stroške. Na ta način pridobim stroškovno ceno pridelkov brez stroškov dela. Z 

drugim načinom pa med inkrementalne stroške prištejem tudi implicitne stroške dela. V tem 

primeru mi  primerjava tržne vrednosti doma pridelane hrane in tako opredeljenih stroškov 

pridelave omogoča oceno prihranka, ki v kmečkem gospodinjstvu nastaja zaradi samooskrbe s 

hrano ob upoštevanju implicitnih stroškov dela.  
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3.2.2  Raziskovalni vzorec 

 

Analizirano kmetijsko gospodarstvo se nahaja v spodnji Savinjski dolini, v naselju Andraž 

nad Polzelo, v občini Polzela. Dostopnost do kmetije je najlažja iz smeri Polzela ali Velenje, 

po regionalni cesti Polzela – Velenje. Zaščitena kmetija leži v zaselku Podsevčnik, na 

ložniškem gričevju (nadmorska višina 360m), pod apniškim čokom Sevčnikom in ima v 

dolinah Ložnice tudi njive ter travnike na ravnicah. Zaradi svoje nadmorske višine spada 

kmetija v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Del travnatih površin, 

njiv in gozd so v nagibu. 

Družinska kmetija (domače ime Andrejc) se ponaša z dolgoletno tradicijo. Na kmetiji živi 

razširjena družina, v osnovi je nosilec kmetijskega gospodarstva s svojo družino (5 članov) ter 

mama in sestra. Na kmetiji delata za polni delovni čas žena in upokojena mama nosilca 

kmetijskega gospodarstva. Nosilec, Anton Brunšek, je zaposlen in opravlja težja dela s 

kmetijsko mehanizacijo v svojem prostem času. Z osnovno živinorejsko - poljedelsko 

dejavnostjo obdelujejo površine in s tem ohranjajo kmetijsko gospodarstvo ter pridelujejo 

poljedeljske ter živinorejske pridelke za potrebe lastnega gospodinjstva ter za vzrejo živali. 

Kmetija ima v lasti osnovne kmetijske stroje za obdelavo površin; traktor, prikolico, sod za 

gnojevko, plug, idr. Veliko dela pa še opravljajo ročno (Brunšek, 2016). 

Celotno površino kmetijskega gospodarstva predstavlja zemljišče v izmeri 13 ha 94 ar 55 m
2. 

Dobrih 7 ha obdelujejo, to so njive in travniki, na slabih 8 ar so postavljeni hiša ter ostali 

gradbeni objekti, ostalo pa je gozd. V Tabeli 11 ponazarjam površine po vrstah rabe in 

dejanski rabi na kmetiji.  

 

Tabela 11: Pregled površin po vrstah rabe  na kmetiji Andrejc 

 

Tip površin 
Površina po vrstah rabe (ha) 

 
Površine po dejanski rabi (ha) 

Travnik  4, 92 3,62 

Njiva  2,36 2,18 

Sadovnjak 0,11 0,7 

Vinograd 0,8 0,5 

Vir: Posestni list (2003), Zbirna vloga (2015). 

 

Kot je razvidno iz Tabele 11, se dejanska raba površin na kmetiji razlikuje od vseh površin 

obdelovanih kmetijskih zemljišč. Razliko predstavljajo robovi ob cestah in njivah, poti in 
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ceste. Na travnikih ob potoku se površina zemljišč izgublja tudi z zajedanjem potoka v 

brežino. Na skoraj 2 ha njiv pridelujejo koruzo, pšenico, krompir, krmno peso, oljne buče ter 

zelenjadnice (cvetača, zelje, solata, paradižnik, paprika, čebula, česen, stročji fižol, fižol v 

zrnju, rdeče in rumeno korenje, peteršilj, jedilne bučke, por, zelena, kumare, rdeča pesa). Vso 

zelenjavo uporabljajo kot sezonsko, zelenjavo tudi konzervirajo na različne načine. V 

sadovnjaku s starimi jablanovimi sortami pridelajo jabolka za ozimnico, nekaj jabolk 

predelajo in iz njih naredijo jabolčni sok, jabolčni kis ter jabolčnik. Na 5 ar vinograda s 

samorodnimi vrstami pridelajo v večini rdeče grozdje, ki ga predelajo v grozdni sok ter rdeče 

vino.  

Stalež živali se skozi leto spreminja, v povprečju pa je na kmetiji okoli 15 govedi, 3 prašiči ter 

okoli 8 kokoši kmečke reje. Vsako leto za svojo lastno porabo zakoljejo 1 govedo ter 3 

prašiče. Del mesa spravijo v zamrzovalnik, del pa predelajo v suhomesnate izdelke. Doma 

izdelujejo salame, klobase za kuhanje, pečenice, krvavice, bunke, suho ter pečeno slanino. V 

zadnjih letih tudi kupijo enodnevne bele piščance, ki jih spitajo z domačo hrano, zakoljejo ter 

shranijo v zamrzovalnik. 

Na vseh njivah poteka kolobarjenje, da se zemlja hranilno ne izčrpa. Kmetija ni ekološka, 

uporablja fitofarmacevtske izdelke, vendar večinoma samo na posevkih koruze. Na 

zelenjadnicah načeloma fitofarmacevtskih izdelkov ne uporabljajo, razen če zaradi napada 

bolezni oziroma zajedavcev grozi velika izguba pridelkov. Uporabijo izdelke s kratko 

karenčno dobo oziroma čimbolj naravne izdelke. Pri obdelavi zemlje uporabljajo tudi umetna 

mineralna gnojila (Brunšek, 2016). 

Iz podatkov o GERK-ih lahko razberemo namen dejanske rabe zemljišč ter kakšno sorto 

kulture so v letu 2015 na kmetiji posejali na površinah. Na dobrih 2 ha površin sejejo različne 

sorte posevkov. Vrste posevkov ponazarjam s sliko 3. Največji delež posevkov, to je 68%, 

predstavlja koruza, pšenico in oljne buče so v letu 2015 pridelovali na podobno velikih 

površinah, vsakih na 12% celotnih površin njiv. Krompir in krmna pesa sta bili zastopani v 

enakem deležu, krmno peso so v celoti uporabili za krmo živali, medtem ko krompir za krmo 

živali ter hrano ljudi. Na 2% celotnih obdelovanih površin njiv so pridelovali mešane 

zelenjadnice, ki so jih uporabili sezonsko ter konzervirali za ostale mesece v letu. 

Glavnina posevka za pridelavo kmetijskih pridelkov, ki jih kmetijsko gospodinjstvo uporabi 

za lastno porabo, se nahaja na njivi z domačim imenom PRI DOMU s površino 5 ar, na kateri 

so v letu 2015 pridelovali mešane zelenjadnice. 
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     Slika 3: Vrsta posevka na njivah v letu 2015 na kmetiji Andrejc 

     Vir: Zbirna vloga 2015 (2015). 

 

 

3.2.3  Postopki zbiranja in obdelave podatkov 

 

Podatke o pridelkih pridobim od nosilca kmetijskega gospodarstva. Te podatke razvrstim po 

vrsti kmetijskega pridelka in količini le tega. Nato  pridobim še tržno vrednost teh izdelkov na 

spletu, kjer so objavljene tržne cene izdelkov kmetijske pridelave. V prvem delu izračunam 

stroškovno oziroma lastno ceno pridelkov, brez stroškov dela pridelave. V drugem delu pa 

upoštevam še stroške dela, ki je bilo potrebno za pridelavo hrane. Na podlagi primerjave tržne 

cene ter stroškovne cene s stroški dela sem pridobila prihranek, ki ga imajo člani kmečkega 

gospodinjstva pri pridelavi hrane za samooskrbo s hrano. nato pa sem primerjala še tržno ceno 

s stroškovno ceno brez stroškov dela in pridobila implicitni dohodek, ki so ga s pridelovanjem 

hrane ustvarili člani kmečkega gospodinjstva. 
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3.3  REZULTATI  IN  INTERPRETACIJA 

 

V tem poglavju predstavljam vse podatke, ki so temelj za izračun stroškovne cene 

posameznih kmetijskih izdelkov, ki jih kmetijsko gospodinjstvo uporablja za prehrano. Pri 

tem uporabljam prispevčno analizo. Za izračun stroškovne cene upoštevam vse prirastne 

stroške, ki nastanejo ob odločitvi kmečkega gospodarstva, da na svojih površinah prideluje 

pridelke za samooskrbo. V primeru nakupa teh pridelkov bi obdelovalne površine ostale 

prazne.V prvem primeru upoštevam le materialne stroške in tako pridobim stroškovno ceno 

brez stroškov lastnega dela, v drugem delu pa upoštevam stroške dela in tako pridobim 

stroškovno ceno s stroški dela. Stroškovno ceno pridelkov (s stroški dela) primerjam s tržno 

ceno in ugotavljam, ali nastane pri samooskrbi s hrano prihranek.  

Uporabim tržne vrednosti tistih izdelkov, ki so primerljivi s pridelanimi izdelki. Za pregled 

tržnih cen zelenjave in sadje ter izdelkov iz njih uporabljam spletni portal 

(http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici). Za primerjavo stroškovne in tržne cene mesa in 

mesnih izdelkov uporabljam cene lokalne mesnice (Mesnica in delikatesa Strojanšek, s.p.). V 

mesnici odkupujejo lokalno vzrejeno živino in jo razkosajo, predelajo ter prodajo. Cene vseh 

surovin in kasneje tudi tržne cene vložnin pridobim s spletne strani trgovine Mercator, d.d.. 

Upoštevala pa tržne cene vložnin slovenskega proizvajalca Eta Natureta. 

3.3.1 Stroški pridelave porabljene hrane brez stroškov dela 

 

Z analizo prispevčnih stroškov, ki so nastali pri pridelavi hrane, izračunam stroške pridelave 

oziroma samooskrbe kmečkega gospodinjstva s hrano. Prispevčni stroški pridelave zelenjave 

in sadja  predstavljajo stroške obdelave in priprave zemlje na setev, nabavo semen, 

dognojevanje in spravilo pridelkov. V stroške predelave pridelkov v izdelke prištevam 

stroškovno ceno pridelka, embalažo ter začimbe oziroma sestavine potrebne za predelavo. V 

tem poglavju pa ne upoštevam lastnega dela, ki so ga člani kmečkega gospodinjstva porabili 

za pridelavo pridelkov ter predelavo v izdelke. Formula za izračun stroškov pridelave hrane 

brez stroškov dela:  

Stroškovna cena = 
𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑧 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣 𝑑𝑒𝑙𝑎

𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑑𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣
 . 

Obdelavo podatkov sem začela z zelenjavo, zato najprej v Tabeli 12 prikazujem vrsto in 

količino pridelane zelenjave, ki so jo na kmetiji pridelali v letu 2015. Vrtnine so v letu 2015 

pridelovali na 5 arih površine, krompir na 8 arih ter buče na 27 arih. Pri pridelavi vrtnin 

http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici
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opravljajo vse delo ročno, razen priprave zemlje za uporabo. Pri kalkulacijah nisem 

upoštevala stroškov lastnega dela. 

 

Tabela 12: Vrsta in količina pridelane zelenjave na kmetijskem gospodarstvu Andrejc v letu 

2015 

 
Vrsta zelenjave Količina pridelane zelenjave (kg) 

Solata 55 

Čebula 60 

Česen 30 

Por 25 

Peteršilj 5 

Zelena 5 

Zelje 100 

Korenje 20 

Paprika 30 

Paradižnik 50 

Bučke 15 

Kumare 50 

Cvetača 15 

Stročji fižol 20 

Fižol v zrnju 30 

Rdeča pesa 50 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

Na kmečkem gospodarstvu pridelajo večjo količino zelenjave, ki jo pojedo sami oziroma ob 

priložnostih z ljudmi, ki jim pomagajo pri delu (siliranje, pobiranje krompirja, trgatev, 

pobiranje jabolk …). V naslednjih odstavkih ter Tabelah 13 - 26 ponazarjam količino 

pridelane zelenjave ter stroške, ki so nastali, da so člani kmečkega gospodinjstva zelenjavo 

pridelali. 

 

SOLATA 

Na kmetiji Andrejc pridelajo letno okoli 55 kg solate. Solato sejejo od zgodnje pomladi do 

pozne jeseni, ko sadijo zimske sorte za zgodnjo pomladno porabo v naslednjem letu. V Tabeli 

13 so prikazane sorte solate, ki jih sejejo čez celo leto in količina pridelane solate ter stroške, 

ki so nastali ob pridelavi. Semena zimskih sort ter radiča kupijo, ostala semena pa pridelajo 
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sami doma. Solato porabijo sezonsko pri vsakodnevnih obrokih. V stroške pridelave solate 

prištevamo stroške nakupa semena (3,60 €) ter rastlinskih hranil (3,85 €). Iz podanih podatkov 

o stroških in količini lahko izračunam lastno ali stroškovno ceno kg solate, ki je v letu 2015 

znašala 0,14€ na količino 55 kg. 

 

Tabela 13: Količine in prispevčni stroški pridelave solate po sortah 

 

Sorta solate 
Količina pridelane 

solate v kg 
Vrsta stroška 

Stroški v 

EUR 

Majniška kraljica 10 1 vrečka semena 0,90 

Ljubljanska ledenka 10 1 vrečka semena 0,90 

Domača sorta neznanega imena 20 ni stroškov / 

Endivija 10 1 vrečka semena 0,90 

Radič 5 1 vrečka semena 0,90 

Skupaj  55 4 vrečke semena 3,60 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

ČEBULA 

V jeseni v manjši količini  posadijo Majski srebrnjak za prvo pomladansko porabo, v zgodnji 

pomladi pa posadijo okoli 3kg čebulčka različnih sort, najpogosteje uporabijo čebulo 

Stuttgarter, Ljubljanske semenarne. Okoli 15 sadik posadijo tudi posebne sorte »kilogramska 

čebula« za hitrejšo pripravo jedi z veliko količino čebule. Stroški za nakup semena in sadik so 

prikazani v Tabeli 14. Stroškom nakupa semen (20,13 €) prištejemo še stroške nakupa 

rastlinskih hranil (4,20 €). Celotni stroški so bili v letu 2015 24,33 € za 60 kg pridelane 

čebule, stroškovna cena pa 0,41 €/kg. 

 

Tabela 14: Prispevčni stroški pridelave čebule 

 

Sorta čebule Vrsta stroška Stroški v EUR 

Majski srebrnjak Nakup 1 paketa semena 

(500g) 

2,09 

Čebula Stuttgarter Nakup 3kg semena 12,54 

Kilogramska čebula Nakup 15 sadik 5,5 

Skupaj 20,13 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), http://www.sadikanadom.si/, 

http://www.merkur.si/vrt-in-okolica (2016). 

 

http://www.sadikanadom.si/
http://www.merkur.si/vrt-in-okolica
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ČESEN 

Na kmetiji sadijo zimsko vrsto česna, Ptujski zimski česen. V jeseni 2014 so ga posadili 1kg, 

večino česna za sajenje vzgojijo doma, ob slabi letini pa je potrebno česen dokupiti. Letno 

tako vzgojijo okrog 20kg česna. 

V letu 2014 so sami pridelali nekaj semena tako, da so ga dokupili le 400g. Prispevčni stroški 

za pridelavo česna so torej znašali 5,40 € in zajemajo nakup paketa semen (400g), kar je 

zneslo 4€ in nakup rastlinskih hranil (2,40 €). Stroškovna cena česna je v letu 2015 znašala 

0,27 €/kg ob pridelavi 20 kg česna. 

 

POR 

Seme pora kupijo, običajno je to seme slovenskega proizvajalca Semenarna Ljubljana. 

Posejejo 1 vrečko semena, iz katere vzgojijo približno 10kg pridelka. Prispevčni stroški za 

pridelanih 10 kg pora so torej znašali 1,60 €, kolikor je bila cena 1 vrečke semena in 

rastlinskih hranil. Stroškovna cena pora je bila 0,16 € za kilogram. 

 

PETERŠILJ 

V letu 2015 so sejali peteršilj Listnik, posejali so 1 vrečko semen in pridelali 5kg pridelka. 

Nekaj so ga porabili svežega skozi leto, nekaj posušili, nekaj pa konzervirali v zamrzovalniku. 

S pridelavo peteršilja so imeli 1,25 EUR stroškov, saj so morali kupiti 1 vrečko semena.in 

rastlinska hranila. Stroškovna cena peteršilja je bila 0,25 €/kg ob pridelavi 5 kg pridelka.  

 

ZELENA 

Sejejo gomoljčno zeleno, katere pridelajo okoli 10 kg, dokupijo pa tudi 5 sadik listnate zelene 

iz katerih pridelajo okoli 1 kg listov. Gomoljčno zeleno uporabljajo svežo ter razrežejo, 

vakuumsko zapakirajo in konzervirajo z zamrzovanjem. Z nakupom semena, sadik (7,65 €) 

ter rastlinskih hranil (0,77 €) so imeli 8,42 € stroškov. Stroškovna cena 1 kg zelene je bila 

0,77 € ob pridelanih 11 kg zelene. 

 

ZELJE 

Sadijo več vrst zelja, 10 sadik zgodnjega zelja, 10 sadik rdečega zelja in posejejo 1 vrečko 

zelja za ozimnico in kisanje (Varaždinsko zelje). Tako skupno pridelajo okoli 100 kg zelja, 

polovico ga porabijo za kisanje, drugi polovico pa porabijo za pripravo jedi. Stroški za nakup 

semena in sadik skupaj znašajo dobrih 5 €, stroški za nakup rastlinskih hranil pa 7 €. 

Stroškovna cena svežega zelja je bila 0,12 €, ob pridelavi 100 kg pridelka. Zelje kisajo po 
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starem receptu. Očiščeno zelje naribajo ročno s posebnimi noži za rezanje zelja. S tem 

izgubijo približno 40% teže zelja. Nato v posebno kad izmenično po plasteh dodajajo zelje, 

sol in začimbe. Vsako plast posebej tlačijo tako dolgo, da na površino priteče voda. Postopek 

ponavljajo dokler ne porabijo vsega zelja, potem dobro obtežijo. Nato počakajo 3 - 4 tedne, da 

se zelje skisa, nakar je zelje pripravljeno za uporabo. V procesu predelave zelja v kislo zelje 

so imeli stroške z nakupom začimb, kar je prikazano v Tabeli 15. 

 

Tabela 15: Stroški predelave zelja v kislo zelje 

 
 Količina v kg Stroški v EUR 

Zelje 50 6,00 

Sol 1 0,44
 

Poper 0,2 7,8
 

Kumina – cela 0,2 3,48
 

Skupaj 17,72 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator, d.d. (2016). 

 

Iz Tabele 15 je razvidno, da so bili celotni stroški predelave zelja v kislo zelje, brez 

upoštevanja lastnega dela za predelavo,  17,72 €. Stroškovna cena kilograma kislega zelja je 

torej znašala 0,59 € ob pridelani količini. Skupni stroški pridelave ter predelave zelja so v letu 

2015 znašali 29,72€. 

 

KORENJE 

Na kmetijskih površinah pridelujejo tudi rumeno in rdeče korenje. Nekaj korenja pojedo 

svežega oziroma v jedeh, nekaj pa ga olupijo in vakuumsko pakirajo ter konzervirajo z 

zamrzovanjem. Za pridelavo korenja kupijo 1 vrečko semen rumenega in 1 vrečko semen 

rdečega korenja. Strošek pridelave korenja zajema nakup semen (1,40 €) in rastlinskih hranil 

(1,80  €) in znaša 3,20 € za 20 kg pridelanega korenja. Stroškovna cena je 0,16 €/kg. 

 

PAPRIKA 

Zgodaj spomladi sejejo papriko, katere seme pridobijo iz zrelih sadežev prejšnje poletje. V 

mesecu maju sadike presadijo na njivo. Vzgojijo okoli 35 kg zelene in rumene paprike. 

Tretjino paprike pojedo sveže, drugo pa vložijo v kozarce. Stroški pridelave paprike, brez 

vrednosti lastnega dela, predstavljajo 4,25 €, ob pridelavi 30 kg paprike. Ta znesek zajema 
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nakup dveh vrečk semena paprike in rastlinskih hranil. Ostali stroški pa predstavljajo stroške 

predelave paprike, te stroške prikazujem v Tabeli 16. 

 

Tabela 16: Stroški predelave paprike 

 

Surovine 
Količina 

Strošek nakupa surovin v 

EUR 

Sveža paprika 25 kg 3,00 

Sol 0,15 kg 0,06 

Sladkor 0,10 kg 0,15 

Olje 2 dl 0,07 

Alkoholni kis za vlaganje 5 l 2,52 

Kozarci za vlaganje 50 kom 17,95 

Pokrovi 50 kom 6,65 

Skupaj 50 kom 30,40 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

Iz tabele je razvidno, da so člani kmečkega gospodinjstva za predelavo paprike porabili 30,40 

€, ta strošek zajema stroškovno ceno paprike in olja ter ceno ostalih sestavin, ki so jih morali 

kupiti. Iz prispevčnih stroškov lahko pridobimo stroškovno ceno 1 kozarca (650 ml) vložene 

paprike in to je 0,61 €, ob izdelavi 50 kozarcev vložene paprike. Celotni stroški pridelave in 

predelave paprike so 34,65 €. 

 

PARADIŽNIK 

Vsako leto zgodaj spomladi sejejo tudi paradižnik, kasneje okoli 50 sadik presadijo na njivo. 

Ob tolikšni količini sadik pridelajo 100 kg paradižnika. Nekaj ga pojedo, iz ostalega pa 

skuhajo paradižnikovo mezgo. Spomladi kupijo semena paradižnika, kupijo tri različne vrste; 

Volovsko srce, paradižnik v grozdih in češnjev paradižnik. Za nakup semen porabijo 2,7 €. 

Celotni stroški pridelave paradižnika pa poleg nakupa semen predstavljajo tudi nakup 

rastlinskih hranil in so v letu 2015 znašali 9,70 €. Stroškovna cena 100 kg svežega 

paradižnika je bila 0,10 €/kg. V letu 2015 so na kmetijskem gospodarstvu iz kar 60 kg 

svežega paradižnika pripravili 36 l paradižnikove mezge. Pri pripravi mezge uporabijo vse 

dele in ničesar ne zavržejo. Paradižnik zmeljejo, dodajo sladkor in sol ter kuhajo. Ko odvečna 

tekočina izpari ter ima mezga želeno gostoto, jo prelijejo v kozarce za vlaganje ali steklenice, 

hermetično zaprejo in pasterizirajo. Celotne količine porabljenih sestavin ter stroški zanje so 

prikazani v tabeli 17. Za pripravo 36 l domače paradižnikove mezge so imeli 56,39 € 

stroškov, ti stroški zajemajo stroškovno ceno paradižnika ter nakup ostalih sestavin potrebnih 
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za predelavo. Iz teh stroškov lahko izračunamo stroškovno ceno 1 kozarca paradižnikove 

mezge (500 ml) in to je 0,78 € ob izdelavi 72 kozarcev paradižnikove mezge. Celotni stroški 

pridelave in predelave paradižnika so 66,09 €. 

 

Tabela 17: Stroški za predelavo paradižnika v paradižnikovo mezgo 

 

Surovine Količina Vrednost v EUR 

Paradižnik 60 kg 6,00 

Sol 0,2 kg 0,08 

Sladkor 0,2 kg 0,30 

Kozarci za vlaganje 72 40,41 

Pokrovčki 72 9,60 

Skupaj 72 kom – 36 l 56,39 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015).   

 

BUČKE 

Bučke sadijo dvakrat; enkrat na začetku sezone in potem še enkrat v presledku enega meseca. 

Tako zagotovijo, da imajo sveže bučke na razpolago skozi celo sezono. Večino bučk pojedo 

kot prilogo ali glavno jed. Nekaj bučk razrežejo, vakuumsko pakirajo in konzervirajo z 

zamrzovanjem. Pridelajo okrog 30kg. Za takšno pridelavo kupijo 2 vrečki semen jedilnih 

bučk (1,8 €) in rastlinska hranila (1,80 €). Stroškovna cena 1 kg bučk je bila v letu 2015 0,13 

€, celotni stroški pridelave bučk pa 3,90 €, ob pridelavi 30 kg bučk. 

 

KUMARE 

Sadijo samo kumare za vlaganje, ki pa jih uporabijo tudi kot jedilne za pripravo jedi oziroma 

prilogo v sezoni. V letu 2015 so posejali 4 vrečke semena kumar za vlaganje, končni pridelek 

je bil 70 kg kumaric. Nakup semena je znašal 3,60 €, nakup rastlinskih hranil pa 4,90 €, torej 

so skupni stroški pridelave 70 kg kumar znašali 8,50 €. Stroškovna cena 1 kilograma svežih 

kumar je znašala 0,12 €. 

Dobrih 10kg so naribali in zmrznili ter v krajšem zimskem času porabili. Vsako leto tudi 

vložijo okoli 70 kozarcev kumar, za kar porabijo 25 kg kumar. Stroške vlaganja kumar v 

kozarce prikazujem v Tabeli 18. Za predelavo 25 kg kumaric v 70 kozarcev vloženih kumaric 

so porabili 42,26 €. V ta znesek je vključena stroškovna cena kumaric ter nakup ostalih 

sestavin potrebnih za predelavo. 1 kozarec (650 ml) vloženih kumaric tako znaša 0,60 €, ob 



 

44 

 

izdelavi 70 kozarcev vloženih kumar. Celotni stroški pridelave in predelave kumar znašajo 

50,76 €. 

 

Tabela 18: Stroški predelave kumar 

 

Surovine Količina Vrednost v EUR 

Kumare 25 kg 3,00 

Sol 0,15 kg 0,07 

Sladkor 0,09 kg 0,10 

Začimbe 0,10 kg 2,76 

Alkoholni kis za vlaganje 3,75 1,89 

Kozarci 70 25,13 

Pokrovi 70 9,31 

Skupaj 70 kozarcev 42,26 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

CVETAČA 

Spomladi, v zato pripravljeno toplo gredo, posejejo tudi 1 vrečko semen cvetače (0,90 €). 

Okoli 30 sadik presadijo na njivo, pognojijo s rastlinskimi hranili (1,75 €) in pozno jeseni 

poberejo 25kg cvetače. Nekaj cvetače vložijo v solato, nekaj pojedo med sezono, ostalo pa 

operejo, razrežejo ter vakuumsko pakirajo in zamrznejo. Celotni stroški pridelave 25 kg 

cvetače so v letu 2015 znašali 2,65 €, stroškovna cena za 1 kilogram cvetače pa 0,11 €. 

 

STROČJI FIŽOL 

Sadijo nizek in visok stročji fižol. Nizek fižol sadijo prej in ker ima krajšo dobo rasti, ga 

pojedo že med poletjem. Za ozimnico uporabijo visoki stročji fižol. Stročji fižol za ozimnico 

vložijo v kis v kozarce, nekaj pa ga vakuumsko pakirajo in spravijo v zamrzovalnik. 

Pripravijo okoli 30 kozarcev fižola oziroma fižolove solate. Sadijo stare sorte fižola, katerih 

imena več ne poznajo in vsako leto sami naredijo seme. Tako s semenom nimajo stroškov, 

ampak samo z nakupom rastlinskim hranil (1,40 €), kar pa tudi predstavlja celoten strošek 

pridelave stročjega fižola. Letno pridelajo 20 kg stročjega fižola in stroškovna cena pridelave 

teh količin stročjega fižola je 0,07 €/kg. Iz Tabele 19 je razvidno, da so skupni stroški 

vlaganja fižola v kozarce 16,14 €. Kozarec vloženega stročjega fižola tako znaša 0,54 €, ob 

izdelavi 30 kozarcev vloženega stročjega fižola. 
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Tabela 19: Stroški predelave stročjega fižola 

 

Surovine Količina Vrednost v EUR 

Stročji fižol 10 kg 0,7 

Sol 0,2 0,08 

Sladkor 0,1 0,10 

Alkoholni kis za vlaganje 1 l 0,50 

Kozarci za vlaganje 30 kom 10,77 

Pokrovi za vlaganje 30 kom 3,99 

Skupaj  16,14 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

FIŽOL V ZRNJU 

Vsako leto posadijo tudi kar nekaj visokega fižola, ki ga pojedo v zrnju. Po navadi ga imajo 

okoli 150 grmičkov po 8 sadik. Imena te sorte ne poznajo, ker je sorta stara in se prenaša iz 

roda v rod. Je pa najbolj podoben češnjevcu. Pridelajo okoli 20 kg fižola v zrnju. Ves fižol 

zamrznejo, zaradi slabih izkušenj s shrambo, ko so jim fižol napadli kuhinjski molji. Ker 

semena za pridelavo fižola ne kupujejo, ampak ga pridelajo sami, nimajo stroškov za nabavo 

semena, ampak samo za nakup rastlinskih hranil 1,40 €. Stroškovna cena je v letu 2015 

znašala 0,07 € ob pridelanih 20 kg fižola v zrnju. 

 

RDEČA PESA 

Nekaj prostora na njivi vsako leto namenijo tudi gojenju rdeče pese, v letu 2015 so posejali 4 

vrečke semena. Rdeča pesa kot solata je glavna vrsta solate na krožniku v zimskih dneh. 

Pridelajo jo okoli 80 kg, stroškovna cena pridelave teh količin rdeče pese je znašala 0,12 €/kg. 

Dobrih 10 kg porabijo v sezoni, ostalo skuhajo in vložijo v kis v kozarce. Tako naredijo 80 

kozarcev. Stroški predelave rdeče pese so prikazani v tabeli 25. Stroški predelave rdeče pese 

so znašali 51,52 € za 80 kozarcev. Skupni stroški semena, pridelave ter predelave rdeče pese 

pa so v letu 2015 znašali 60,22 €. Kozarec rdeče pese tako znaša 0,63 €. 
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Tabela 20: Stroški predelave rdeče pese 

 

Surovine Količina Vrednost v EUR 

Rdeča pesa 70 kg 8,40 

Sol 0,18 kg 0,08 

Sladkor 0,12 kg 0,18  

Alkoholni kis za vlaganje 6 l 3,00 

Kozarci za vlaganje 80 kom 28,72  

Pokrovi 80 kom 10,64  

Skupaj 80 kom 51,02 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

KROMPIR 

Krompir sadijo v večjih količinah, vsako leto ga posadijo okoli 70kg. Od celotnega pridelka 

ga okoli 400 kg porabijo za hrano, ostalo pa za prehrano živine (prašiči, kokoši). Spomladi 

kupijo dobro polovico semena (30kg – 27,75 EUR), ostalo seme pridelajo sami. Stroški 

pridelave se povečajo s nakupom rastlinskih hranil (28,00 €) tako, da so celotni stroški 

pridelave 400 kg krompirja 55,75 €, stroškovna cena 1 kg krompirja pa 0,14 €. 

 

OLJNE BUČE 

V prvi vrsti oljne buče sadijo za prehrano živine. Bučno seme naredijo sami doma, zato 

nimajo stroškov za nakup bučnega semena, ampak samo za rastlinska hranila (7,00 €). 

Stroškovna cena 1 kg bučk je 0,07 € ob pridelavi 100 kg suhih bučk. Kot stranski produkt 

vsako leto izluščijo bučna semena in jih posušijo. V letu 2015 so posušili 100kg bučnih 

semen. Iz 25kg so naredili 13 l bučnega olja, iz 25 kg 7 l 100% bučnega olja, dobrih 5kg so 

shranili za pripravo bučnega kruha, bučnega peciva, za posipe na razna peciva …, ostalo pa so 

zamenjali v Tovarni olja Gea za belo jedilno in belo sončnično olje. Bučno olje so izdelali 

sami. Vsako leto pražijo in stisnejo suhe bučnice sami v oljarni Krajnc v Framu. Strošek za 

predelavo bučnic v olje vsebuje stroškovno ceno bučnic (0,07 € za kg)same predelave (0,50 € 

za l) ter embalažo (0,15 € kom). Stroški predelave bučnic v 20 l bučnega olja znašajo 16,50 €, 

iz podatkov lahko izračunamo lastno ceno 1 l bučnega olja, ki znaša 0,83 €. Strošek 

zamenjave bučk v jedilno olje znaša 2,10 €. Predelavo oljnih buč prikazujem v Tabeli 21. 
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Tabela 21: Pridelava oljnih buč 

 

 Poraba suhih 

bučnic (kg ) 

Količina 

proizvoda 

Bučno olje 25 13 l 

100% bučno olje 25 7 l 

Belo jedilno olje 20 60 l 

Belo sončnično olje 10 30 l 

Suhe bučnice 5 5 kg 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

Po analizi podatkov pridelave zelenjave kmetijskega gospodarstva Andrejc sem ugotovila, da 

je kljub majhni površini obdelovalne zemlje, na kateri pridelujejo zelenjavo, količina 

pridelane zelenjave velika, prav tako tudi izdelkov iz nje. Zaradi dobrih pogojev v lanskem 

letu tudi niso uporabili fitofarmacevtskih preparatov. Iz tega podatka lahko sklepam, da je 

zelenjava kakovostna in tudi zdrava. S pridelavo zelenjave so si v letu 2015 zagotovili dovolj 

veliko možnost porabe sveže zelenjave, prav tako pa tudi izdelkov iz zelenjave, ki so jih 

uporabili, ko sveža, sezonska zelenjava ni bila več na voljo. Tabela 22 ponazarja stroške 

pridelave zelenjave in izdelkov iz nje. Pri kalkulacijah stroškov pridelave zelenjave sem 

upoštevala materialne stroške, to so stroški nakupa semen in rastlinskih hranil, s katerimi 

dognojujejo. Pri predelavi zelenjave v izdelke sem upoštevala strošek pridelave zelenjave, ki 

so jo predelali. Prav tako pa tudi stroške nakupa začimb, kisa, kozarcev in pokrovov za 

vlaganje. Iz Tabele 22 je razvidno, da so na kmetiji Andrejc v letu 2015 za pridelavo in 

predelavo zelenjave  porabili dobrih 400,43 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Tabela 22: Stroški pridelave in predelave zelenjave  

Pridelki in 

izdelki 

Stroškovna cena za kg brez 

stroškov  dela (€) 

Količina pridelkov 

in izdelkov 

Stroški pridelave brez 

stroškov dela (€) 

Solata 0,14 55 kg 7,45 

Čebula 0,41 60 kg 24,33 

Česen 0,27 30 kg 5,40 

Por 0,16 25 kg 1,60 

Peteršilj 0,25 5 kg 1,25 

Zelena 0,77 5 kg 8,42 

Sveže zelje 0,12 100 kg 12,00 

Kislo zelje 0,59 30 kg 17,72 

Korenje 0,16 20 kg 3,20 

Paprika 0,12 30 kg 4,25 

Vložena paprika 0,61 50 kom 30,40 

Paradižnik  0,10 100 kg 9,70 

Paradižnikova 

mezga 

0,78 72 kom 56,39 

Bučke 0,13 30 kg 3,90 

Kumare 0,12 70 kg 8,50 

Vložene kumare 0,60 70 kom 42,26 

Cvetača 0,11 25 kg 2,65 

Stročji fižol 0,07 20 kg 1,40 

Vložen fižol 0,55 30 kom 16,64 

Fižol v zrnju 0,07 20 kg 1,40 

Rdeča pesa 0,12 80 kg 9,20 

Vložena pesa 0,63 80 kom 51,02 

Krompir 0,14 400 kg 55,75 

Suhe bučnice 0,07 100 kg 7,00 

Bučno olje  0,83 13 l 10,20 

100 % bučno olje 0,83 7 l 6,30 

Belo jedilno olje 0,07 20 l 1,40 

Sončnično olje 0,07 10 l 0,70 

Skupaj  400,43 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva ( 2015). 
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JABOLKA 

 

V sadovnjaku so samo stare jablanove sorte kot so bobovec, krivopecelj, carjevič, … Te 

domače sorte jabolk dobro rodijo vsako drugo leto. V letu 2015 so rodile manjšo količino 

jabolk. Del jabolk so spravili v klet za ozimnico, iz dela jabolk naredili jabolčni sok. Jabolčne 

tropine so porabili za pridelavo jabolčnega kisa. Za pridelavo 185 kg jabolk so imeli 5,55 € 

stroškov, stroškovna cena 1 kg jabolk je 0,03€.  Poraba in stroškovna cena sta prikazani v 

Tabeli 23. 

 

Tabela 23: Poraba in stroškovna cena jabolk 

 
 Količina 

proizvoda 

Količina porabljenih jabolk 

v kg 

Stroškovna cena brez 

stroškov dela na kg v € 

Ozimnica 100 kg 100 0,03 

Jabolčni sok 50 l 85 12,55 

Jabolčni kis 50 l ---- (porabili so jabolčne 

tropine) 

0,00 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

Za vzdrževanje starih jablanovih sort v ekstenzivnem travniškem sadovnjaku nimajo posebnih 

stroškov. Dognojujejo z domačim gnojem, v manjšini pa tudi z rastlinskimi hranili. V tabeli 

so prikazane količine jabolk, ki jih porabijo za prehrano in prehranske izdelke. Pri predelavi 

jabolk v jabolčni sok morajo segrevati sok sveže stisnjenih jabolk. Segrevajo s gospodinjskim 

plinom. Zato sem v strošek predelave jabolk v jabolčni sok vštela tudi porabo plina ter 

stroškovno ceno pridelanih jabolk. Celotni strošek predelave jabolk v 50 ljabolčnega soka je 

12,55 €, stroškovna cena 1 l soka pa je 0,25€. Jabolčni kis izdelujejo iz jabolčnih tropin, ki so 

ostanek pri izdelavi soka.  

 

GROZDJE 

 

V vinogradu pridelujejo samorasle vrste trte in sicer: izabela, jurka ter nekaj šmarnice. Vsako 

leto nekaj kilogramov grozdja skuhajo v sokovniku in tako naredijo grozdni sok, ki ga mešajo 

z vodo. Nekaj grozdja pojedo, ostalo pa stisnejo in naredijo 250 l rdečega vina. Za hrano 

uporabijo dobrih 10 kg grozdja. Iz 40 kg grozdja s sokovnikom skuhajo 25 l soka. Pridelavo 

soka ter stroške pri pridelave sem prikazala v Tabeli 24. 
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Tabela 24: Stroški pridelave grozdnega soka  

 

Surovine Količina surovine Vrednost surovine v EUR 

Grozdje 40 kg 0,41 

Sladkor 10 kg 11,30 

Steklenice s pokrovom 25 kom 12,00 

Skupaj 25 l 23,71 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

Soku iz sokovnika primešajo sladkor. Dobljeno mešanico zaprejo v steklenice ter uporabijo 

kot sok za mešanje. Tabela 24 prikazuje, da so nastali stroški za pridelavo 25 l grozdnega 

soka znašali 23,71 € in stroškovna cena 1 l soka je 0,95€. Med stroške izdelave grozdnega 

soka štejemo stroškovno ceno grozdja ter vrednost nakupa ostalih surovin. Vino izdelujejo po 

starih navadah na kmetiji. Obrano grozdje zmeljejo in pustijo v kadi dva dni. Nato ga stisnejo 

in prelijejo v sod. Po vretju vino v sodu zalijejo s parafinskim oljem. Takšno je pripravljeno 

na uporabo. Med stroške pridelave vina štejemo stroškovno ceno grozdja in za 250 l 

pridelanega vina znašajo 3,75 €. Stroški pridelave in predelave sadja so prikazani v Tabeli 25. 

 

Tabela 25: Stroški pridelave ter predelave sadja 

 

Živilo 
Stroški pridelave brez 

upoštevanja lastnega dela (€) 

Stroškovna cena na enoto 

Jabolka 6,44 0,03 

Jabolčni sok 12,55 0,25 

Jabolčni kis Ni stroškov 0,00 

Grozdje 4,25 0,01 

Grozdni sok 23,71 0,95 

Rdeče vino 3,57 0,01 

Skupaj 50,52  

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015),Mirosan d.d. (2016). 

 

JAJCA 

 

Od Kmetijske zadruge Laško vsako leto kupijo 8 kokoši nesnic. Stroški za nakup kokoši so 

bili v letu 2015 64,00 €. Te kokoši imajo striktno samo za jajca, ki jih uporabijo dnevno pri 

pripravi obrokov ter za peko peciva, izdelavo jušnih rezancev ter širokih rezancev. Za hrano 
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kmečko gospodinjstvo porabi okoli 800 jajc letno. Največjo količino jajc porabijo za pripravo 

jedi in peciva, in sicer 630 kom.Tedensko izdelujejo tudi rezance. Stroške predelave jajc v 

jušne rezance, ribano kašo ter široke rezance, ki jih člani kmečkega gospodinjstva izdelujejo 

in porabijo, prikazuje Tabela 26. 

 

Tabela 26: Stroški predelave jajc v izdelke 

 

Surovine Jušni rezanci Ribana kaša Široki rezanci 

Jajca 100 kom 8,00 € 20 kom 1,60 € 50 kom 4,00 € 

Moka 10 kg 2,00 € 3 kg 0,60 €  5 kg 1,00 € 

Olje 3 dl 0,11 € ---- ---- 1,5 dl 0,06 € 

Količina in stroški 

gotovega izdelka 

9 kg 10,11 € 2,5 kg 2,20 € 4 kg 6,06 € 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

Za izdelavo teh proizvodov so porabili surovine, ki jih proizvedejo doma. Med stroške 

predelave jajc v izdelke prištevamo stroškovne cene posameznih surovin. Iz Tabele 27 so 

razvidne stroškovne cene na kilogram gotovega izdelka.  

 

Tabela 27: Stroški pridelave in predelave jajc 

 

Živilo Poraba jajc 

Stroškovna cena jajc 

oziroma izdelkov iz jajc (€) 

Stroški 

pridelave (€) 

Jajce 630 kom 0,08  1 kom 50,40 

Jušni rezanci 100 kom 1,12 1 kg 10,11 

Široki 

rezanci 

20 kom 0,88 1 kg 6,06 

Ribana kaša 50 kom 1,15 1 kg 2,20 

Skupaj 800 kom   68,77 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator, d.d.(2016). 

 

MOKA 

S setvijo pšenice si člani kmečkega gospodinjstva pridobijo surovino za moko ter pekovske 

izdelke. Stroški pridelave pšenice zajemajo stroške nakupa semena (30,00€), dognojevanje z 

rastlinskimi hranili (44,56€) ter žetev (50,00€). Tretjino pridelane pšenice porabijo za 
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predelavo v moko, zato sem pri izračunavanju stroškov pridelave pšenice za moko upoštevala 

tretjino celotnih stroškov pridelave pšenice. Tako so stroški za pridelavo 500 kg pšenice za 

moko bili 41,52€. Temu znesku sem prištela še strošek mletja pšenice v moko, 30€. V mlinu 

Plaskan so v lanskem letu zmleli 500kg pšenice v 200kg bele moke, 150kg polbele moke ter 

100kg pšeničnih otrobov, ki jih porabijo za prehrano prašičev. Del te moke uporabijo za 

pripravo jedi, del za predelavo v testenine ter del za peko kruha. Torej so vsi stroški za 

pridelavo 350 kg moke znašali 71,52 €, iz tega izračunam stroškovno ceno 1 kg moke, ki je 

0,20 €. V Tabeli 28 prikazujem stroške peke domačega kruha, ki so ga člani kmečkega 

gospodinjstva spekli v letu 2015. 

 

Tabela 28: Stroški peke kruha 

 

Surovine Količina surovine Vrednost surovine v EUR 

Moka 210 kg 42,00 

Kvas 6 kg 20,16 

Sol  3,15 kg 1,39 

Sladkor  2 kg 2,26 

Skupaj – kruh 270 kg 65,81 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator, d.d.(2016). 

 

Kot je razvidno iz Tabele 28 so imeli za dobrih 270 kg kruha, ki ga spečejo doma, člani 

kmečkega gospodinjstva 65,81 € stroškov. Med te stroške prištevam stroškovno ceno moke 

domače pridelave ter nakup ostalih surovin. Celotni stroški pridelave moke ter peke kruha so 

v letu 2015 znašali 93,81 € in so prikazani v Tabeli 29. 

  

Tabela 29: Stroški pridelave moke in kruha 

 

Živilo 

Stroški pridelave brez 

upoštevanega lastnega dela 

(€) 

Stroškovna cena za kg (€) 

Bela moka 20,00 0,20 

Polbela moka 8,00 0,20 

Kruh 65,81 0,24 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator, d.d. (2016). 
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Kmetija je poljedelsko – živinorejskega tipa, torej poleg vrtnin in poljščin redijo tudi živino. 

V letu 2015 so zredili 3 prašiče. V februarju so kupili 25 kg prašiče na kmetiji Hanželj iz 

Markovc. Prašiče so 10 mesecev hranili z mešano domačo, svežo ter kuhano krmo (trava, 

krompir, krmna pesa, repa, koruza, pšenica, ostanki hrane gospodinjstva). V decembru so 

prašiče zaklali, razkosali ter nekaj mesa predelali v mesne izdelke. Prav tako so v decembru 

zaklali govedo, v letu 2015 so zaklali telico staro 2 leti. Za vzrejo kupijo teleta, ki ga dve leti 

hranijo s travo, suho krmo ter silažno krmo. Krmil ali drugih dodatkov ne kupujejo. Aprila 

2015 so kupili 20 belih enodnevnih piščancev. Po treh mesecih hranjenja z domačo hrano in 

krmno mešanico za piščance so jih zaklali in razkosali.Pridelavo vseh treh vrst mesa in 

mesnih izdelkov ter stroške za pridelavo ter predelavo prikazujem v Tabelah 30 – 36 ter 

podrobno opisujem v spremljajočem besedilu. 

 

SVINJSKO MESO 

 

Decembra 2015 so zaklali 3 prašiče, okoli 100kg mesa so spravili v zamrzovalnik, iz ostalega 

pa izdelali razne izdelke. Spremenljivi stroški pitanja prašičev z domačo krmo iz 25 kg na 140 

kg so v letu 2015 na analizirani kmetiji znašali 442,00 € (141,33 € za 1 prašiča). Iz tega 

podatka sem izračunala stroškovno ceno svinjskega mesa, ki je 1,50 € za kilogram ob 

pridelavi 420 kg mesa. Iz Tabele 30 je razvidno, da je 70kg mesa enakomerno razporejeno 

med posamezne vrste za peko mesa, 28kg za kuho, ostalo pa predstavlja drobovina.  

Tabela 30: Vrsta pridelanega svinjskega mesa v kg in stroškovna cena brez stroškov dela v 

letu 2015 na kmetijskem gospodarstvu Andrejc 

 

Vrsta svinjskega mesa Količina (kg) 

Stroškovna 

cena brez 

stroškov dela  

v € 

Stroški 

pridelave brez 

stroškov dela v 

€ 

Kotlet 20 1,50 30,00 

Vratovina 10 1,50 15,00 

Golaž 15 1,50 22,50 

Zrezki 13 1,50 19,50 

Rebra 20 1,50 30,00 

Pečenka 20 1,50 30,00 

Jetra 5 1,50 7,50 

Skupaj 103 1,50 za kg 154,50 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Strojanšek, s.p. (2016). 
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GOVEJE MESO 

 

Od povprečno 15 govedi vsako leto decembra dajo v zakol za lastno porabo 1 govedo v 

starosti dveh let. Pripravijo si meso glede na uporabo. Okoli 50 kg mesa s kostmi pakirajo v 

vrečke in zamrznejo ter ga kasneje uporabijo za govejo juho, ki je po stari navadi na mizi 

vsako nedeljo. Nekaj mesa pripravijo za porabo za golaž in zrezke, ostalo goveje meso pa 

predelajo v mesne izdelke. V Tabeli 31 prikazujem pridelano goveje meso glede na vrsti 

porabe v letu 2015.  Spremenljivi stroški vzreje telice so bili 838,00 €, med te stroške 

prištevamo nakup telice ter krmo za vzrejo. Iz teh stroškov lahko izračunamo stroškovno ceno 

kilograma govejega mesa, ki je v letu 2015  znašala 3,40 €. 

 

Tabela 31: Vrsta pridelanega govejega mesa v kg in stroškovna cena brez stroškov dela v letu 

2015 na kmetijskem gospodarstvu Andrejc 

 

Vrsta govejega mesa Količina 

Stroškovna cena 

brez stroškov dela na 

kg v € 

Stroški pridelave 

brez stroškov dela v 

€ 

Juha 31,5 3,40 107,10 

Zrezki 11,0 3,40 37,40 

Golaž 20,0 3,40 68,00 

Pljučna 1,5 3,40 5,10 

Jetra 2,5 3,40 8,50 

Vampi 5 3,40 17,00 

Skupaj 71,5 3,40 za kg 243,10 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Strojanšek, s.p. (2016). 

 

Iz Tabele 31 je razvidno, da so bili stroški pridelave 71,5 kg svinjskega mesa, ki ga uporabijo 

za različne jedi, 243,10 €. Stroškovna cena (brez stroškov dela) je za vse vrste mesa enaka, saj 

so stroški za pridelavo celotnega goveda isti in jih ne moreš razdeliti glede na vrsto mesa.  

 

MESNI IZDELKI 

Iz mešanice govejega in svinjskega mesa ter drobovine pripravijo več različnih vrst mesnih 

izdelkov; mleto meso, klobase za kuhanje, pečenice, krvavice, salame, bržola, pečena slanina, 

suha slanina. Stroški za izdelavo posamezne vrste mesnih izdelkov pa se razlikujejo glede na 

sestavine, iz katerih izdelajo mesne izdelke in tudi glede na sam postopek, zato sem stroške 
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izračunala za vsako vrsto izdelkov posebej.  V Tabeli 32 ponazarjam stroške za pridelavo 

krvavic. 

Tabela 32: Stroški izdelave krvavic 

 

Vrsta surovine Količina surovine Stroški pridelave brez 

stroškov dela (€) 

Meso 11,3 kg 16,95 

Ješprenj 0,5 kg 0,99 

Riž 2 kg 2,58 

Juha (srčki) 3 l 4,50 

Mešanica začimb za krvavice 520 g 2,82 

Čreva 25 m 3,49 

Skupaj 20 kg 31,33 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator, d.d. (2016), Strojanšek, s.p. 

(2016). 

 

Kot je razvidno iz Tabele 32, krvavice izdelajo iz drobovine, ješprenja, riža in začimb. 

Drobovino pridelajo doma z vzrejo živine. Strošek za prirejo 1 kg drobovine je 1,50 €. 

Ješprenj in riž kupijo, prav tako začimbe in sicer kar začimbno mešanico za krvavice. 

Stroškom izdelave 20 kg krvavic prištejem tudi stroškovno ceno mesa. Skupna vrednost 

proizvedenih krvavic je znašala 31,33 €, torej 1,60 € za kilogram.  

Tabela 33: Stroški izdelave klobas za kuhanje in pečenic 

 

Surovina Količina surovine Stroški predelave brez 

stroškov dela (€) 

Goveje meso 3,3 kg 11,22 

Svinjsko meso 15 kg 22,50 

Sol 0,35 kg 0,16 

Mleti poper 0,04 kg 1,49 

Česen 1 kg 0,96 

Vino 0,5 l 0,21 

Čreva 50 m 9,44 

Skupaj 20 kg 45,98 

Klobase za kuhanje 15 kg 34,49 

Pečenice 5 kg 11,49 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 
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V Tabeli 33 so predstavljeni stroški, ki so nastali pri izdelavi klobas za kuhanje in pečenic. 

Klobase za kuhanje in pečenice izdelajo iz istih sestavin, zato naredijo mešanico govejega in 

svinjskega mesa, ki mu dodajo začimbe. Z nastalo mešanico napolnijo čreva. Nato ločijo 

klobase, pečenice zamrznejo, tiste klobase, ki jih bodo kuhali, še prekadijo, nato pa 

zamrznejo. Iz podatkov, razvidnih iz Tabele 33, razberemo, da stroški za izdelavo klobas 

sestavljeni iz stroškovne cene mesa, česna in vina. Vsi ti izdelki so domače izdelave. Ostali 

stroški pa predstavljajo nakup začimb in črev, ki jih na kmečkem gospodarstvu ne čistijo več. 

Postopek je dolgotrajen in zahteva pogoje, da zagotovijo higieno, zato so se odločili, da jih 

raje kupijo.  

V naslednji Tabeli 34 predstavljam stroške za izdelavo salam. Pri izdelavi salam pazijo, da za 

mešanico za salame uporabijo kvalitetnejše meso, ki mu dodajo na kocke zrezano slanino in 

začimbe. Zelo je pomembno, kako se mešanica premeša ter, da se meso dobro prepoji z 

začimbami, zato mešanico pustijo, da zori dan ali dva. Nato napolnijo posebna čreva in rahlo 

prekadijo (dobri 2 h), obesijo v klet, kjer se 3 mesece sušijo. 

 

Tabela 34: Stroški izdelave salam 

 

Surovina Količina surovine Stroški predelave brez 

stroškov dela (€) 

Svinjsko meso 46 kg 69,00 

Goveje meso 21 kg 71,40 

Sol 1 kg 0,44 

Salamurin 0,85 1,19 

Česen 2 kg 1,92 

Vino 2 l 0,82 

Poper natolčen 0,25 kg 6,98 

Slanina 15 kg 22,50 

Sol za slanino 0,45 kg 0,20 

Čreva 74 kom 27,38 

Skupaj 74 kom – 88 kg sveže teže, 55,5 

kg suhe teže 

201,83 

Stroškovna cena  1 kom 2,72 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator, d.d.(2016), Strojanšek, s.p. 

(2016). 
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Postopek, da je salama fiziološko dozori in se dobro posuši je dolgotrajen. Stroški za izdelavo 

salam zajemajo stroškovno ceno pridelanega mesa, česna in vina ter nakup ostalih surovin. 

Kot je razvidno iz Tabele 34, so skupni stroški predelave mesa v salame v letu 2015 na 

analizirani kmetiji znašali 201,83. Iz tega lahko izračunam stroškovno ceno 1 kom salame, ki 

je znašala 2,72 € ob izdelavi 74 kom. 

Izdelki iz naslednje skupine potrebujejo zorenje v slanici. Za slanico se prekuha voda z 

začimbami. Meso se naloži v posodo, dobro obteži in prelije s slanico. Tako počasi dozoreva, 

kasneje se meso še prekadi. Krače, jezik, rebra pakirajo v vrečke ter zamrznejo. S svinjino 

napolnijo posebna čreva ter sušijo na zraku v kleti. Flam razdelijo na dva dela, enega 

posušijo, drugega razrežejo, kratek čas kuhajo in pečejo. Tako nastalo pečeno slanino pakirajo 

in zmrznejo. V tabeli 35 prikazujem vse stroške, ki nastanejo s pripravo izdelkov iz slanice. 

Stroški so sestavljeni iz stroškovne cene posamezne vrste izdelka ter nakupa začimb, ki jih 

potrebujejo za izdelavo slanice.  

 

Tabela 35: Stroški izdelave izdelkov iz slanice 

 

Surovina Količina surovine 
Stroški predelave brez 

stroškov dela (€) 

Svinjina (bunke) 20 kg 30,00 

Svinjski jeziki 1 kg 1,50 

Goveji jezik 0,5 kg 1,70 

Flam – zajec 19 kg 28,50 

Svinjske krače 12,5 kg 18,75 

Svinjska rebra 12,5 kg 18,75 

Salamurin 1 kg 1,19 

Sol 2kg 0,88 

Česen 1 kg 0,96 

Vino 1 l 0,41 

Brinove jagode 0,028 kg 1,09 

Kumina cela 0,050 kg 0,87 

Skupaj 65,5 kg 104,60 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator d.d. (2016), Strojanšek, s.p. 

(2016). 

 



 

58 

 

Iz Tabele 35 je razvidno, da so imeli člani kmečkega gospodinjstva s pripravo slanice oziroma 

izdelkov iz slanice 104,60 € stroškov za izdelavo 65,5 kg izdelkov. 

 

 PIŠČANČJE MESO 

Nekaj let že uvajajo prakso, da kupijo enodnevne bele piščance. Piščance pitajo z domačo 

hrano ter jih po dveh mesecih zakoljejo. Stroški vzreje piščancev so prikazani v Tabeli 36. 

Zaradi želenega hitrega prirastka kg ter posledično mladega mesa dokupijo krmne mešanice. 

Za prehrano ter za krmne mešanice, ki so jih dodajali domači prehrani 20 piščancev, so 

porabili 66,62 €. Do končne teže 2 kg žive teže očiščenega piščanca so vzredili 16 piščancev, 

4 so med vzrejo poginili. Iz podatkov o stroških vzreje sem izračunala stroškovno ceno 

kilograma piščančjega mesa, to je 2,08 € ob pridelani količini 32 kg mesa. 

 

Tabela 36: Stroški vzreje piščancev za zakol 

 

Vrsta stroška  Strošek vzreje (€) 

Nakup enodnevnih piščancev 14 

Vitamini in prva hrana 12 

Krmila 40,62 

Skupaj 66,62 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Košarica, d.d. (2016). 

 

Tabela 37 prikazuje razliko med stroški pridelave mesa in mesnih izdelkov na kmetiji Andrejc 

ter nakupom iste količine živil. Stroški pridelave zajemajo nakup majhnih prašičev, teleta, 

enodnevnih piščancev ter nakup krmne mešanice za piščance. Za ostale pitance krmnih 

mešanic ne uporabljajo, ampak jih hranijo samo z domačo hrano. Tržno vrednost mesa sem 

pridobila v Mesnici in delikatesi Strojanšek s.p., kjer prodajajo meso in mesne izdelke 

lokalnih proizvajalcev. Tako je meso lokalne vzreje in po kakovosti primerljivo.  
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Tabela 37: Stroški pridelave mesa in mesnih izdelkov 

 

Izdelek 

Stroški pridelave brez 

stroškov dela(€) na kg 

izdelka  

Količina izdelka 
Stroški pridelave brez 

stroškov dela (€) 

Svinjsko meso 1,50 103 kg 154,50 

Goveje meso 3,40 71,5 kg 243,10 

Mesni izdelki    445,37 

   Mleto meso 1,60 22,5 kg 36,00 

   Krvavice 1,56 20 kg 31,33 

   Klobase za kuhanje 2,30 15 kg 34,49 

   Pečenice 2,30 5 kg 11,49 

   Salame 2,72 74 kom (88 kg) 201,83 

   Izdelki iz slanice 1,60 65,5 104,60 

   Mast 1,5 5 kg 7,50 

   Ocvirki 1,5 12 kg 18,00 

Piščančje meso 2,08 32 kg 66,62 

Skupaj   909,59 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Strojanšek, s.p., Košarica, d.d. (2016). 

 

Kot je razvidno iz Tabele 37 so stroški pridelave mesa oziroma mesnih izdelkov na analizirani 

kmetiji v letu 2015 znašali 909,59 €. Najvišji strošek pridelave gre na račun predelave mesa v 

mesne izdelke, to so mleto meso, krvavice, klobase za kuhanje in pečenice, izdelki iz slanice 

(bunke, svinjski in goveji jeziki, suha in pečena slanina, prekajene krače in rebre), izdelave 

masti in ocvirkov. Najnižji stroški so stroški pridelave piščančjega mesa, ki pa ga člani 

kmečkega gospodinjstva tudi količinsko pridelajo najmanj. Izračun stroškov na kg mesnega 

izdelka oziroma  stroškovna cena mesnih izdelkov je nizka. Seveda pa v stroškovno ceno še 

niso všteti stroški dela. Celotni stroški pridelave kmetijskih izdelkov, ki jih člani kmečkega 

gospodinjstva pridelajo na kmečkem gospodarstvu in tudi uporabijo, znašajo 1523,12 € 

(Tabela 38). To so materialni stroški in vanje niso všteti stroški dela, predsvem zaradi tega so 

ti stroški nizki. So pa stroški odvisni od količine proizvedenih pridelkov ter tudi od 

zahtevanosti materiala za pridelovanje. Najvišji stroški so pri predelavi kmetijskih pridelkov v 

izdelke, saj takšna predelava zahteva dodatne surovine, ki jih je potrebno dokupiti.  
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Tabela 38: Stroški pridelave in predelave pridelkov v letu 2015 na kmečkem gospodarstvu 

Andrejc. 

 

Živilo 
Stroški pridelave brez 

stroškov dela (€) 

Zelenjava in izdelki 400,43 

Sadje in izdelki 50,52 

Moka in kruh 93,81 

Jajce in izdelki 68,77 

Meso in mesni izdelki 909,59 

Skupaj 1523,12 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

3.3.2 Tržna vrednost pridelka 

 

V tem poglavju predstavljam tržno vrednost pridelkov, ki so jih člani kmečkega gospodinjstva 

pridelali in porabili na kmečkem gospodarstvu v letu 2015. Kot sem že omenila, tržno 

vrednost pridelkov pridobim z različnih portalov glede na vrsto pridelka. V Tabeli 39 

prikazujem tržne cene zelenjave in sadja. Tržne cene zelenjave poiščem na spletnem portalu  

(http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici), in sicer dne 29.6.2016. Prikazane so tržne 

vrednosti sveže zelenjave in svežega sadja. Prav tako pa tudi izdelkov iz obeh skupin 

pridelkov. Tržno ceno sadja in izdelkov iz sadja sem pridobila od lokalnega slovenskega 

podjetja Mirosan d.o.o. Pridobila sem tržne cene izdelkov iz zelenjave (vložnin) slovenskega 

proizvajalca Eta Kamnik d.o.o.,  na spletni strani trgovine Mercator, d.d. na dan 29.6.2016. 

Tržne cene pridelkov in izdelkov iz Tabele 39 so predstavljeni na enoto pridelka, to pomeni, 

da so cene za kilogram oziroma liter pridelka. V primeru izdelkov iz zelenjave (vložnin) pa za 

en kozarec oziroma 650 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici
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Tabela 39: Tržna cena zelenjave, sadja in izdelkov. 

 

Živilo Tržna cena (€) za kg 
Količina pridelkov in 

izdelkov 

Tržna vrednost (€) 

Solata 3,00  55 kg 165,00 

Čebula 2,00 60 kg 140,00 

Česen 8,00 30 kg 160,00 

Por 2,00 25 kg 20,00 

Peteršilj 2,00 5 kg 10,00 

Zelena 2,00 5 kg 35,00 

Sveže zelje 0,80 100 kg 40,00 

Kislo zelje 2,00 30 kg 60,00 

Korenje 1,00 20 kg 20,00 

Paprika 3,00 30 kg 30,00 

Vložena paprika 1,72 50 kom 86,00 

Paradižnik  2,00 100 kg 80,00 

Paradižnikova mezga 2,86 72 kom 158,40 

Bučke 2,00 30 kg 60,00 

Kumare 1,50 70 kg 67,50 

Vložene kumare 1,65 70 kom 115,50 

Cvetača 2,50 25 kg 62,50 

Stročji fižol 5,00 20 kg 50,00 

Vložen stročji fižol 2,92 30 kom 87,60 

Fižol v zrnju 5,00 20 kg 100,00 

Rdeča pesa 1,50 80 kg 15,00 

Vložena rdeča pesa 1,52 80 kom 121,60 

Krompir 0,80 400 kg 320,00 

Bučno olje  12,00 13 l 156,00 

100 % bučno olje 16,00 7 l 112,00 

Belo jedilno olje 1,99 60 l 84,00 

Sončnično olje 2,60 30 l 21,00 

Suhe bučnice 3,70 5 kg 18,50 

Skupaj 2395,60 

Vir: http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici (2016). 

http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici
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V Tabeli 39 so prikazane tudi tržne cene izdelkov iz oljnih buč, to so suhe bučnice,  bučno 

olje ter jedilni olje. Tržne cene teh izdelkov sem pridobila v oljarni Krajnc, proizvodnja in 

trgovina Krajnc Petra s.p..V tabeli so prikazane tudi tržne cene jedilnih olj, ki jih kmečko 

gospodinjstvo uporablja pri svojih prehrani. Tržne cene jedilnih olj sem pridobila na spletni 

strani trgovine Mercator d.d.. Vse cene so za liter oziroma za kg. Tržna vrednost celotnih 

količin zelenjave in izdelkov iz zelenjave je 2395,60 €.V tabeli 40 prikazujem tržne cene ter 

tržne vrednosti pridelanega ter predelanega sadja, tržne cene in vrednosti jajc in izdelkov iz 

njih ter tržne cene in vrednosti moke in kruha. Tržne cene sem pridobila na spletni strani 

trgovine Mercator d.d.. 

 

Tabela 40: Tržna cena bučnic in olj 

 
Pridelek oz. izdelek  Tržna cena na kg (€) Količina pridelka oz. 

izdelka  

Tržna vrednost (€) 

Jabolka 0,80 100 kg 80,00 

Jabolčni sok 1,30 13 l 65,00 

Jabolčni kis 2,20 7 l 110,00 

Grozdje  0,60 20 l 6,00 

Grozdni sok 2,20 10 l 55,00 

Rdeče vino 1,10 340 l 375,00 

Jajca 0,29 630 kom 182,70 

Jušni rezanci  4,78 9 kg 43,02 

Ribana kaša  4,38 2,5 kg 11,40 

Široki rezanci  4,56 4 kg 17,25 

Bela moka 1,39 100 kg 139,00 

Polbela moka 0,95 40 kg 38,00 

Domači kruh  2,30 270,00 621,00 

Skupaj  1743,37 

Vir: Krajnc s.p., Mercator d.d.(2016). 

 

 

 V Tabelah 41  prikazujem tržne cene mesa in mesnih izdelkov, ki jih proizvedejo na 

analiziranem kmečkem gospodarstvu. Cene sem pridobila v lokalni mesnici Strojanšek s.p., 

vse cene so na kg izdelka. Tržne vrednosti izračunam iz pridobljenih tržnih cen in količin 

pridelkov in izdelkov, ki so jih člani kmečkega gospodinjstva pridelali in izdelali. 
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Tabela 41: Tržne cene svinjskega mesa v € na kg 

 
Vrsta mesa in 

izdelkov 

Tržna cena v € na 

kg 

Količina mesa in mesnih 

izdelkov v kg 

Tržna vrednost v € 

Kotlet (svinjski) 5,90 20 118,00 

Vratovina 

(svinjska) 

5,70 10 57,00 

Golaž (svinjski) 6,20 15 93,00 

Zrezki (svinjski) 6,50 13 84,50 

Rebra (svinjska) 4,90 20 98,00 

Pečenka 

(svinjska) 

6,00 20 120,00 

Jetra (svinjska) 2,50 5 12,50 

Juha (goveja) 6,00 31,5 189,00 

Zrezki (goveji) 8,00 11 88,00 

Golaž (goveji) 6,50 20 130,00 

Pljučna (goveja) 20,00 1,5 30,00 

Jetra (goveja) 2,50 2,5 6,25 

Vampi (goveji) 4,50 5 22,50 

Mešano mleto 

meso 

5,00 22,5 112,50 

Krvavice  5,00 20 100,00 

Klobase za 

kuhanje 

6,50 15 97,50 

Pečenice  6,50 5 32,50 

Salame  18,00 74 kom – 88 kg 999,00 

Suha slanina 12,00 4 48,00 

Pečena slanina  8,00 6 48,00 

Mast  4,00 5 20,00 

Ocvirki  6,00 12 72,00 

Prekajena krača 4,00 10 40,00 

Prekajena rebra 7,00 10 70,00 

Bunke  14,00 16 224,00 

Piščančje meso 3,49 32 111,68 

Skupaj 420 3023,93 

Vir: Strojanšek s.p. (2016). 
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Tržna vrednost vseh pridelkov in izdelkov je prikazana v Tabeli 42. Tržne vrednosti so 

izračunane iz tržnih cen na tržišču in količine pridelkov in izdelkov, ki so jih člani kmečkega 

gospodinjstva pridelali v letu 2015. 

 

Tabela 42: Tržna vrednost pridelkov in izdelkov 

 

Vrsta pridelka oz.izdelka Tržna vrednost (€) 

Zelenjava in izdelki 2395,60 

Sadje in izdelki 691,00 

Moka in kruh 798,00 

Jajca in izdelki 254,37 

Meso in mesni izdelki 3023,93 

Skupaj 7162,90 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

3.3.3 Implicitni dohodek 

 

Pri izračunu implicitnega dohodka tržno vrednost pridelka primerjam s stroški pridelave 

kmetijskih pridelkov in izdelkov brez stroškov lastnega dela. Podatke za izračun implicitnega 

dohodka sem izračunala že v prejšnih poglavjih; v poglavju Stroški pridelave porabljene 

hrane brez stroškov dela sem izračunala stroške pridelave za posamezne skupine pridelkov, 

zelenjave in izdelkov iz zelenjave, ki znašajo brez stroškov dela 400,43 €, sadja in izdelkov iz 

sadja (50,50 €),  stroške pridelave moke in peke kruha (93,81 €),  pridelave in predelave jajc 

(68,77 €) in izračun stroškov pridelave in predelave mesa (909,59 €). Ti stroški so nizki 

predvsem zato, ker vanje niso šteti stroški dela, ki ga člani kmečkega gospodinjstva opravijo 

pri pridelavi in predelavi hrane. Tržne vrednosti pridelkov so pridobljene s spletne strani za 

isto količino pridelkov, ki jih pridelajo na kmečkem gospodarstvu. Vsi stroški pridelave in 

predelave pridelkov (Tabela 43) so v letu 2015 znašali 1523,12€, tržna vrednost istih izdelkov 

pa 7162,90 €. Izračun implicitnega dohodka s potrebnimi podatki o stroških pridelave (brez 

stroškov dela) in tržno vrednostjo prikazujem v Tabeli 43 in je v letu 2015 znašal 5639,78 € 

Z rezultati iz Tabele 43 potrjujem svojo domnevo, da je: 

 Implicitni dohodek članov kmečkega gospodinjstva od pridelave hrane za 

lastno porabo na kmetiji je pozitiven. To pomeni, da je razlika med tržno 

vrednostjo pridelkov in stroški pridelave brez stroškov dela pozitivna. 
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Tabela 43: Implicitni dohodek v letu 2015 

 

Živilo 

Stroški pridelave 

brez stroškov dela 

(€) 

Tržna vrednost (€) 

 

Implicitni dohodek 

Zelenjava in izdelki 400,43 2395,60 1995,17 

Sadje in izdelki 50,52 691,00 640,48 

Moka in kruh 93,81 798,00 704,19 

Jajca in izdelki 68,77 254,37 185,6 

Meso in mesni izdelki 909,59 3023,93 2114,34 

Skupaj 1523,12 7162,90 5639,78 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 

 

Z ekonomskega vidika je pridelava in predelava kmetijskih pridelkov, ki jih člani kmečkega 

gospodinjstva porabijo za prehrano ugodna. Z izračunom implicitnega dohodka ugotavljam, 

da je dohodek članov kmečkega gospodinjstva dokaj velik. Če ga prikažem v mesečnem 

dohodku, znaša 469,98 €. 

 

 

3.3.4 Stroški dela 

 

Pri izračunavanju stroškov dela članov kmečkega gospodinjstva pri pridelovanju  hrane sem 

upoštevala kalkulacije za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Kalkulacije je v 

katalogu izdala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ( Jerič, 2011). Uro ročnega in 

strojnega dela na kmetiji sem ovrednotila po modelnih kalkulacijah oddelka za ekonomiko 

kmetijstva na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Ročna delovna ura je ovrednotena s 5,8 € na 

uro. Strojne ure so ovrednotene različno glede na vrsto dela in se njihova vrednost razteza od 

4,08 € do 8,53 €. Pri obračunavanju delovnih ur za pridelavo posameznih vrst pridelkov sem 

upoštevala ročne in strojne ure, ki so bile potrebne, da so člani kmečkega gospodarstva 

pripravili površine za setev, setev, dognojevanje, kjer je bilo potrebno, okopali oziroma 

drugače obdelovali in pridelek pospravili z obdelovalnih površin ter pripravili za uporabo ali 

kasnejšo predelavo. 
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Tabela 44 prikazuje izračun stroška delovnih ur pri pridelavi zelenjave. V naslednjem 

odstavku pojasnim, kakšne delovne ure so bile izvedene pri posameznem pridelovanju 

pridelkov. Pri pridelovanju vrtnin predstavlja strošek strojnih ur priprava površin za setev. 

Ostalo delo poteka ročno. To zajema sajenje, okopavanje, dognojevanje, priprava opor, 

pritrjevanje na opore in pobiranje pridelka. Izračun stroška delovnih ur daje osnovo, h kateri 

še prištejem stroške materiala in izračunam stroškovno ceno pridelka ( z vračunanim lastnim 

delom). V Tabeli 45 primerjam stroške brez lastnega dela, ki so jih člani kmečkega 

gospodinjstva imeli s pridelavo zelenjave v letu 2015 s stroški z lastnim delom. Kasneje pa v 

tabeli 46 še stroške dela, ki so jih imeli s predelavo zelenjave v izdelke. 

 

Tabela 44: Stroški delovnih ur pri pridelavi zelenjave na kmetiji Andrejc v letu 2015 

 

Vrsta 

pridelka 

Število ročnih 

delovnih ur 

(h) 

Strošek 

ročnih ur (€) 

Število 

strojnih ur 

(h) 

Strošek 

strojnih ur (€) 

Strošek 

delovnih ur 

skupaj(€) 

Vrtnine 85 493 2 10,24 503,24 

Krompir 15 87 2 21,71 108,71 

Buče in olja 45 261 3 16,93 277,93 

Skupaj 145 841 5,5 38,64 889,85 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011). 

 

Krompir so pridelali na 8 arih površine. Najprej je potrebno zemljo pripraviti, nato posaditi 

semena, ob določeni velikosti krompir okopati in obsuti ter na koncu ob fiziološki dozorelosti 

tudi pospraviti z njive. Ob spravilu se krompir loči na jedilni krompir in krompir za prehrano 

živine. Na primeru kmetije Andrejc pri pridelavi krompirja opravijo še vedno veliko ročnega 

dela, dognojujejo ročno, dva človeka sta potrebna pri sajenju, pri okopavanju in obsipanju. 

Strojno krompir izkopljejo, poberejo in preberejo pa ročno. 

Pridelovanje buč je sestavljeno iz ročnega in strojnega dela. Strojno pripravijo vrste na njivi, 

nato ročno buče posadijo, kasneje strojno okopljejo med vrstami, ročno v vrstah. Buče 

pobirajo ročno, prav tako kasneje ročno ločujejo bučnice od mesa buč. Potem bučnice 

pripravijo na sušenje, sušijo jih na zraku. Suhe bučnice pospravijo v vreče, kjer počakajo na 

stiskanje. Del bučnic stiskajo v bučno olje v oljarni Krajnc v Framu, tam ročno mešajo 

bučnice med segrevanjem. Ostale bučnice zamenjajo v oljarni Gea za jedilno olje. Veliko 

ročnega dela je potrebno tudi za predelavo pridelkov, vsako zelenjavo je potrebno očistiti, 

pripraviti kozarce za vlaganje, jih napolniti z zelenjavo ter zaliti s mešanico kisa, vode in 

začimb. Vroče kozarce se zapre in pasterizira. 
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Tabela 45: Stroški pridelave zelenjave na kilogram pridelka 

Pridelki in izdelki 

Stroškovna 

cena brez 

stroškov 

dela (€) 

Stroškov

na cena s 

stroški 

dela (€) 

Tržna cena 

(€)  

Stroški 

pridelave 

bre stroškov 

dela (€) 

Stroški 

pridelave s 

stroški dela 

(€) 

Tržna 

vrednost 

pridelkov 

(€)   

Solata 0,14 0,90 3,00 7,45 49,25 165,00 

Čebula 0,41 1,17 2,00 24,33 69,93 140,00 

Česen 0,27 1,03 8,00 5,40 15,20 160,00 

Por 0,16 0,92 2,00 1,60 7,60 20,00 

Peteršilj 0,25 1,00 2,00 1,25 3,80 10,00 

Zelena 0,77 1,53 3,20 8,42 8,36 35,00 

Sveže zelje 0,12 0,88 0,80 12,00 76,00 40,00 

Kislo zelje 0,59 2,40 2,00 17,72 73,44 60,00 

Korenje 0,16 0,92 1,00 3,20 15,20 20,00 

Paprika 0,12 0,88 3,00 4,25 26,60 30,00 

Vložena paprika 0,61 0,99 1,72 30,40 49,40 86,00 

Paradižnik  0,10 0,86 2,00 9,70 76,00 80,00 

Parad. Mezga 0,78 1,40 2,20 56,39 101,99 158,40 

Bučke 0,13 0,89 2,00 3,90 22,80 60,00 

Kumare 0,12 0,88 1,50 8,50 53,20 67,50 

Vložene kumare 0,60 0,99 1,65 42,26 64,01 115,50 

Cvetača 0,11 0,87 2,50 2,65 19,00 62,50 

Stročji fižol 0,07 0,83 5,00 1,40 15,20 50,00 

Vložen fižol 0,54 0,79 2,92 16,64 23,74 87,60 

Fižol v zrnju 0,07 0,76 5,00 1,40 15,20 100,00 

Rdeča pesa 0,12 0,89 1,50 9,20 60,80 15,00 

Vložena pesa 0,63 1,26 1,52 51,02 100,72 121,60 

Krompir 0,14 0,41 0,80 55,75 164,46 320,00 

Suhe bučnice 0,07 3,20 3,70 0,35 15,96 18,50 

Bučno olje  0,83 6,80 12,00 10,20 88,20 156,00 

100 % bučno olje 0,83 12,04 16,00 6,30 84,30 112,00 

Belo jedilno olje 0,07 1,06 1,99 1,40 63,80 84,00 

Sončnično olje 0,07 1,06 2,60 0,70 31,90 21,00 

Skupaj 400,43 1466,13 2395,60 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015). 
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Jabolka pridelujejo v ekstenzivnem travniškem sadovnjaku, kjer dognojujejo s hlevskim 

gnojem in v manjšini s rastlinkimi hranili, vsako leto opravijo rez jablan, kjer je to potrebno. 

Ker gre za travniški sadovnjak, je potrebno dvakrat letno travo tudi pokositi. V jeseni stresejo 

jablane in ročno poberejo pridelek. Jabolka za ozimnico poberejo ločeno, jih spravijo v 

zabojnike in v klet, kjer prezimijo. Ostala jabolka pa poberejo in zmeljejo v kašo, ki jo 

kasneje stisnejo v stiskalnici. Iz dela nastalega jabolčnega mošta skuhajo jabolčni sok, iz 

ostalega pa jabolčnik. Jabolčne tropine zdrobijo in namočijo v vodo, nato pustijo, da se 

začnejo procesi za kisanje. Podoben način obdelave poteka tudi pri pridelavi grozdja. 

Spomladi opravijo rez trte, čez leto pa vez, popravilo opore ter ostala zelena dela. V jeseni 

grozdje oberejo. Nekaj grozdja uporabijo pri prehrani, nekaj skuhajo v sok, večino pa 

zmeljejo in iz drozge stisnejo mošt. Vsa ta dela sem upoštevala pri izračunu delovnih ur za 

pridelavo sadja in izdelkov iz sadja in jih prikazujem v Tabeli 46. 

 

Tabela 46: Strošek delovnih ur pri pridelavi sadja na kmetiji Andrejc v letu 2015 

 

Vrsta 

pridelka 

Število ročnih 

delovnih ur 

(h) 

Strošek 

ročnih ur (€) 

Število 

strojnih ur 

(h) 

Strošek 

strojnih ur (€) 

Strošek 

delovnih ur 

skupaj(€) 

Sadje in 

izdelki 
30,5 176,90 1,5 10 186,90 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011). 

 

Iz prikazanih podatkov v Tabeli 46 je razvidno, da večino ur pri pridelavi sadja opravijo 

ročno. Strojno samo dvakrat letno pokosijo. Stroškom delovnih ur sem prištela še stroške 

materiala in tako pridobila stroške pridelave sadja s stroški dela. Stroškovno cena pridelka 

oziroma izdelka se občutno dvigne, ko prištejemo še stroške dela, je pa še vedno nižja kot 

tržna cena izdelka. Kar dokazuje, da je pridelava sadja ter predelava v izdelke še vedno 

ugodnejša kot nakup.  Izračun in primerjavo med stroškovno ceno brez stroškov dela ter 

stroškovno ceno s stroški dela prikazujem v Tabeli 47. Prav tako pa tudi primerjavo s tržno 

ceno pridelanih izdelkov in pridelkov iz sadja. 
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Tabela 47: Stroški pridelave in predelave sadja 

 

Pridelek in 

izdelek 

Stroškovna 

cena brez 

stroškov 

dela na 

enoto (€) 

Stroškovna 

cena stroški 

dela na 

enoto (€) 

Tržna 

cena na 

enoto(€) 

Stroški 

pridelave 

brez 

stroškov 

dela dela (€) 

Stroški 

pridelave 

s stroški 

dela (€) 

Tržna 

vrednost 

(€) 

Jabolka 0,03 0,32 0,80 6,44 32,00 80,00 

Jabolčni sok 0,25 1,80 1,30 12,55 85,60 65,00 

Jabolčni kis 0,00 0,32 2,20 0,00 16,00 110,00 

Grozdje 0,01 0,32 0,60 4,25 3,20 6,00 

Grozdni sok 0,95 1,46 2,20 23,71 36,51 55,00 

Rdeče vino 0,01 0,35 1,10 3,57 117,81 375,00 

Skupaj 50,52 291,12 691,00 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011). 

 

Pridelava pšenica daje osnovno surovino za predelavo v moko in kasneje peko kruha. V 

Tabeli 48 prikazujem izračun delovnih ur ter stroškov dela , ki so ga člani kmečkega 

gospodinjstva imeli s pridelavo pšenice ter predelavo v moko ter peko kruha. 

 

Tabela 48: Strošek delovnih ur pridelave moke in izdelkov iz moke na kmetiji Andrejc v letu 

2015 

 

Vrsta 

pridelka 

Število ročnih 

delovnih ur 

(h) 

Strošek 

ročnih ur (€) 

Število 

strojnih ur 

(h) 

Strošek 

strojnih ur (€) 

Strošek 

delovnih ur 

skupaj(€) 

Moka 9 52,20 1,4 6,66 58,86 

Kruh 24 139,20 -- -- 139,20 

Skupaj 33 191,40 1,4 6,66 198,06 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva, 2015, Jerič, 2011 

 

Strojne ure zajemajo setev ter dognojevanje, ročne ure pa pomoč pri setvi ter dognojevanju, 

pomoč pri žetvi, spravilo pšenice ter prevoz. Pri peki kruha ročne ure zajemajo pripravo testa, 

razdelitev testa na hlebce, vlaganje v peč in iz peči, priprava peči za peko kruha. Stroške 

pridelave so  prikazani v Tabeli 49 in jih primerjam s tržno vrednostjo. 
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Tabela 49: Stroški pridelave moke ter peke kruha 

 

Živilo 

Stroškovna 

cena brez 

stroškov 

dela za kg v 

€ 

Stroškovna 

cena s 

stroški  dela 

za kg v € 

Tržna 

cena za kg 

v € 

Stroški 

pridelave brez 

stroškov dela 

dela (€) 

Stroški 

pridelave 

s stroški 

dela za kg 

v € 

Tržna 

vrednost 

(€) 

Bela 

moka 

0,20 0,37 1,39 
20,00 

37,00 139,00 

Polbela 

moka 

0,20 0,37 0,95 8,00 14,80 38,00 

Kruh 0,24 0,90 2,30 65,81 241,80 621,00 

Skupaj    93,81 293,60 798,00 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011). 

 

Kot je razvidno iz Tabele 49, je tržna vrednost moke in kruha velika glede na stroške 

pridelave s stroški dela. Ta razlika se nanaša predvsem na tržno vrednost kruha, ki bi ga 

kupovali. Saj je stroškovna cena pridelane moke brez stroškov dela majhna, ne upoštevamo 

pa stroškov dela pri peki. Ko upoštevamo stroške dela, se temu primerno dvignejo celotni 

stroški pridelave moke ter peke kruha. Še vedno pa so stroški nižji kot bi bili stroški nakupa 

istih količin pridelkov oziroma izdelkov, torej tudi pri tej pridelavi člani kmečkega 

gospodinjstva prihranijo. 

Tudi za pridelavo jajc in izdelkov iz jajc je potrebno lastno delo, to zajema hranjenje kokoši 

in predelavo jajc v rezance in ribano kašo. Stroške tega dela prikazujem v Tabeli 50. 

 

Tabela 50: Strošek delovnih ur pridelave ter predelave jajc na kmetiji Andrejc v letu 2015 

Vrsta 

pridelka 

Število ročnih delovnih ur 

(h) 

Strošek 1 ročne ure 

(€) 

Strošek delovnih ur 

skupaj(€) 

Jajca in 

izdelki 
30 5,8 174,00 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva, 2015, Jerič, 2011 

 

S hranjenjem kokoši ni veliko dela, pač pa veliko delovnih ur opravijo člani kmečkega 

gospodinjstva z izdelavo rezancev ter ribane kaše. Z upoštevanjem lastnega dela se dvignejo 

stroški pridelave, kar na primeru jajc prikazujem v Tabeli 51. 
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Tabela 51: Stroški pridelave in predelave jajc 

 

Živilo 

Enota  Stroškovna 

cena brez 

stroškov 

dela v € 

Stroškovna 

cena s 

stroški dela 

v € 

Tržna cena v 

€  

Stroški 

pridelave brez 

stroškov dela 

(€) 

Stroški 

pridelave 

s stroški 

dela €) 

Tržna 

vrednost 

(€) 

Jajce 1 kom 0,08 0,30 0,29 50,40 189,00 182,70 

Jušni 

rezanci 

1 kg 1,12 2,68 4,78 10,11 24,11 43,02 

Široki 

rezanci 

1 kg 0,88 3,02 4,38 6,06 12,06 17,25 

Ribana 

kaša 

1 kg 1,15 2,00 4,56 2,20 5,00 11,40 

Skupaj 68,77 230,17 254,37 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011). 

 

Podoben način izračuna stroškov sem uporabila tudi pri izračunu stroškov pridelave mesa in 

mesnih izdelkov. Vso krmo proizvedejo doma, ne kupujejo krmnih mešanic (razen za 

piščance) oziroma drugih dodatkov. V Tabeli 52 prikazujem izračun stroškov pri pridelovanju 

mesa in mesnih izdelkov. Za izračun stroškov pridelave mesa sem se oprla na katalog 

kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Upoštevala pa sem dejstvo, 

da na kmečkem gospodarstvu opravijo dela, kot so razdeljevanje krme, odvoz gnoja na 

gnojišče … ročno. Dnevno za oskrbo živine, ki jo porabijo v prehrani, opravijo 1 h ročnega 

dela. Govedo pitajo dve leti in potem dajo v zakol, prašiče10 mesecev, bele piščance pa 3 

mesece. 

Tabela 52: Stroški opravljenih delovnih ur pri pridelavi mesa in mesnih izdelkov 

 

Vrsta produkta Število ročnih delovnih ur (h) Strošek ročnih ur (€) 

Svinjsko meso 152,5 884,50 

Goveje meso 182,5 1058,50 

Mesni izdelki 20 116,00 

Piščančje meso 15 87,00 

Zakol in razkosanje 

mesa 

40 342,00 

Skupaj 410 2487,50 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011). 
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Tabela 53: Stroški pridelave ter predelave mesa 

 

Vrsta mesa in 

izdelkov 

Stroškovna 

cena brez 

stroškov 

dela v € na 

kg 

Stroškovna 

cena s 

stroški dela 

v € na kg 

Tržna 

cena v € 

na kg 

Stroški 

pridelave 

brez 

stroškov 

dela v € na 

kg 

Stroški 

pridelave 

s stroški 

dela v € 

na kg 

Tržna 

cena v € na 

kg 

Kotlet (svinjski) 1,50 4,90 5,90 30,00 98,00 118,00 

Vratovina (svinjska) 1,50 4,90 5,70 15,00 49,00 57,00 

Golaž (svinjski) 1,50 4,90 6,20 22,50 73,50 93,00 

Zrezki (svinjski) 1,50 4,90 6,50 19,50 63,70 84,50 

Rebra (svinjska) 1,50 4,90 4,90 30,00 98,00 98,00 

Pečenka (svinjska) 1,50 4,90 6,00 30,00 98,00 120,00 

Jetra (svinjska) 1,50 4,90 2,50 7,50 24,50 12,50 

Juha (goveja) 3,40 8,60 6,00 107,10 270,90 189,00 

Zrezki (goveji) 3,40 8,60 8,00 37,40 94,60 88,00 

Golaž (goveji) 3,40 8,60 6,50 68,00 172,00 130,00 

Pljučna (goveja) 3,40 8,60 20,00 5,10 12,90 30,00 

Jetra (goveja) 3,40 8,60 2,50 8,50 22,25 6,25 

Vampi (goveji) 3,40 8,60 4,50 17,00 43,00 22,50 

Mešano mleto meso 2,45 6,90 5,00 55,13 155,25 112,50 

Krvavice  1,60 3,49 5,00 31,33 69,75 100,00 

Klobase za kuhanje 2,30 5,71 6,50 34,49 85,65 97,50 

Pečenice  2,30 5,71 6,50 11,49 28,55 32,50 

Salame  3,63 8,50 18,00 201,83 467,43 999,00 

Suha slanina 1,60 11,30 12,00 6,40 45,20 48,00 

Pečena slanina  1,60 14,50 8,00 9,60 87,00 48,00 

Mast  1,50 6,40 4,00 15,00 64,00 20,00 

Ocvirki  1,50 6,40 6,00 22,50 96,00 75,00 

Prekajena krača 1,60 6,50 4,00 16,00 65,00 40,00 

Prekajena rebra 1,60 6,50 7,00 16,00 65,00 70,00 

Bunke  1,60 6,50 14,00 25,60 104,00 224,00 

Piščančje meso  2,08 4,80 3,49 66,62 153,60 111,68 

Skupaj 909,59 2606,78 3023,93 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011). 
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Na račun dolgotrajnosti pitanja goveda, da je primeren za zakol, se temu primerno zviša tudi 

strošek pridelave govejega mesa. Prav tako pa tudi svinjskega. Pridelovanje mesa in mesnih 

izdelkov pa se ne konča samo s pitanjem, ampak se nadaljuje z zakolom, razkosanjem ter 

spravilom mesa. Nekaj mesa tudi predelajo v mesne izdelke. Tako sem pri kalkulacijah 

stroškov dela prištela stroškom materiala tudi stroške dela za zakol in razkosanje mesa ter 

predelavo v mesne izdelke. Zakol prašičev ter razkosanje opravijo doma, prav tako izdelavo 

mesnih izdelkov. Zakol goveda opravijo v Celjskih mesninah d.d. in to storitev plačajo člani 

kmečkega gospodinjstva. Storitev se zaračuna glede na aktualni cenik zakola ter žive teže 

živine. Za prevoz in zakol goveda v decembru 2015 so plačali 110,00€. Dan po zakolu so 

meso pripeljali domov in ga razkosali. Pitane piščance zakoljejo in razkosajo doma. 

Izračun stroškov pridelave mesa z lastnim delom prikazujem v Tabeli 53, prav tako tudi 

primerjavo s tržno vrednostjo istih količin mesa in mesnih izdelkov. Člani kmečkega 

gospodinjstva poudarjajo kakovost doma pridelanega mesa, saj gre za počasnejši in manjši 

prirastek brez dodajanja krmnih mešanic. Živino pitajo tudi z doma pridelano pšenico, ki pa jo 

tudi predelajo v moko za kruh in pekovske izdelke ter jedi.  

 

Tabela 54: Stroški pridelkov in izdelkov po skupinah v letu 2015 na kmečkem gospodarstvu 

Andrejc 

 

Živilo Stroški pridelave s stroški dela  (€) 

Zelenjava in izdelki 1466,13 

Sadje in izdelki 291,12 

Moka in kruh 293,60 

Jajca in izdelki 230,17 

Meso in mesni izdelki 2606,78 

Skupaj 4887,80 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011). 

 

Kot je razvidno iz Tabele 54 so stroški pridelave pridelkov in izdelkov, ki so jih člani 

kmečkega gospodinjstva pridelali in izdelali v letu 2015, znašali 4887,80 €.  Najvišje stroške 

so imeli s pridelavo mesa in mesnih izdelkov. 

 

 

 



 

74 

 

3.3.5 Prihranek pri samooskrbi s hrano 

 

Z analiziranjem vseh pridobljenih podatkov sem ugotovila, da s samooskrbo s hrano na 

kmetijskem gospodarstvu Andrejc prihranijo. S prispevčno analizo sem upoštevala samo 

stroške, ki so nastali zaradi odločitve, da na kmetijskem gospodarstvu pridelajo hrano. v 

nasprotnem primeru bi površine ostale neobdelane. V postopku pridelave hrane je še vedno 

veliko ročnega dela. Za izračun prihranka primerjam stroške pridelave pridelkov in izdelkov s 

stroški dela in tržno vrednost pridelkov ter izdelkov. V tabelah  predstavljam vse podatke za 

izračun prihranka pri samooskrbi s hrano na kmetiji Andrejc v letu 2015, podrobno pa jih 

predstavljeni v spremljajočem besedilu. V Tabeli 55 prikazujem razliko med stroškovno ceno 

(kjer so upoštevani tudi stroški dela) in tržno ceno (ki sem jo pridobila na dan 29.6.2016 s 

spletnega portala (http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici). Prav tako pa prikazujem tudi 

razliko med stroški pridelave (s stroški dela) in tržno vrednostjo pridelanih kmetijskih 

pridelkov in izdelkov.  

 

Člani kmečkega gospodinjstva so na kmečkem gospodarstvu v letu 2015 pridelali 1161 kg 

različnih vrst zelenjave, ki so jo bodisi pojedli bodisi shranili na različne načine za ozimnico. 

Stroški pridelave zelenjave so znašali 1466,13 €, kar je  nižje kot vsota tržnih cen pridelkov 

(2395,60). Razlika predstavlja prihranek (929,47 €), ki so ga imeli člani kmečkega 

gospodinjstva v letu 2015, ker so zelenjavo pridelovali doma in je niso kupili. 

 Enak postopek obdelave podatkov ter izračuna prihranka pri samooskrbi s hrano sem 

uporabila tudi pri sadju. Večina stroškov pri pridelavi sadja zajema stroške lastnega dela. V 

sadovnjaku  uporabijo manjšo količino dodatnih umetnih gnojil, saj v večini gnojijo le z 

domačim hlevskim gnojem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici
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Tabela 55: Prihranek pri pridelavi in predelavi zelenjave 

 

Pridelki in izdelki 
Stroškovna cena 

s stroški dela (€) 

Tržna cena za kg 

(€)  

Stroški pridelave 

s stroški dela(€) 

Tržne vrednosti 

pridelkov(€)   

Solata 0,90 3,00 49,25 165,00 

Čebula 1,17 2,00 69,93 140,00 

Česen 1,03 8,00 15,20 160,00 

Por 0,92 2,00 7,60 20,00 

Peteršilj 1,00 2,00 3,80 10,00 

Zelena 1,53 3,20 8,36 35,00 

Sveže zelje 0,88 0,80 76,00 40,00 

Kislo zelje 2,40 2,00 73,44 60,00 

Korenje 0,92 1,00 15,20 20,00 

Paprika 0,88 3,00 26,60 30,00 

Vložena paprika 0,99 1,72 49,40 86,00 

Paradižnik  0,86 2,00 76,00 80,00 

Paradižnikova mezga 1,40 2,20 101,99 158,40 

Bučke 0,89 2,00 22,80 60,00 

Kumare 0,88 1,50 53,20 67,50 

Vložene kumare 0,99 1,65 64,01 115,50 

Cvetača 0,87 2,50 19,00 62,50 

Stročji fižol 0,83 5,00 15,20 50,00 

Vložen fižol 0,79 2,92 23,74 87,60 

Fižol v zrnju 0,76 5,00 15,20 100,00 

Rdeča pesa 0,89 1,50 60,80 15,00 

Vložena rdeča pesa 1,26 1,52 100,72 121,60 

Krompir 0,41 0,80 164,46 320,00 

Suhe bučnice 3,20 3,70 15,96 18,50 

Bučno olje  6,80 12,00 88,20 156,00 

100 % bučno olje 12,04 16,00 84,30 112,00 

Belo jedilno olje 1,06 1,99 63,80 84,00 

Sončnično olje 1,06 2,60 31,90 21,00 

Skupaj 1466,13 2395,60 

Vir: http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici (2016). 

http://www.lpt.si/trznice/Cene_na_trznici
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Tabela 56  prikazuje porabo in stroške predelave sadja na kmetiji v letu 2015. Pri izračunu 

tržnih vrednosti sem uporabila lokalno podjetje Mirosan d.o.o., ki prideluje tudi jabolka starih 

sort ter izdelke iz jabolk.  

 

Tabela 56: Prihranek pri pridelavi in predelavi sadja  

 

Živilo 
Stroškovna cena 

na enoto (€) 

Tržna cena na 

enoto 

Stroški pridelave 

(€) 

Tržna vrednost 

(€) 

Jabolka 0,32 0,80 32,00 80,00 

Jabolčni sok 1,80 1,30 85,60 65,00 

Jabolčni kis 0,32 2,20 16,00 110,00 

Grozdje 0,32 0,60 3,20 6,00 

Grozdni sok 1,46 2,20 36,51 55,00 

Rdeče vino 0,35 1,10 117,81 375,00 

Skupaj   291,12 691,00 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mirosan d.d.(2016). 

 

Kot je razvidno iz Tabele 56, so stroški pridelave sadja ter produktov v letu 2015 znašali 

291,12 €. Za isto količino proizvodov bi na tržišču odšteli 691,00 €. S pridelavo in predelavo 

sadja so na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015 prihranili 399,88 €. V naslednji tabeli 57 

ponazarjam primerjavo med stroški pridelave in predelave jajc v izdelke ter tržno vrednostjo. 

 

Tabela 57: Prihranek pri pridelavi in predelavi jajc 

 

Živilo 
Enota  Stroškovna 

cena v € 

Tržna cena v 

€  

Stroški pridelave 

(€) 
Tržna vrednost (€) 

Jajce 1 kom 0,30 0,29 189,00 182,70 

Jušni rezanci 1 kg 2,68 4,78 24,11 43,02 

Široki rezanci 1 kg 3,02 4,38 12,06 17,25 

Ribana kaša 1 kg 2,00 4,56 5,00 11,40 

Skupaj 230,17 254,37 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator, d.d.(2016). 

 

Tržna cena 630 kom jajc je 182,70€. Tržna vrednost za izdelane proizvode znaša 71,67 €. 

Stroški pridelave in predelave jajc so bili v letu 2015 na kmečkem gospodarstvu Andrejc 

230,17 €.  Tržna cena iste količine jajc in izdelkov pa je bila 254,37 €. Razliko predstavlja 

prihranek pri pridelovanju jajc in je v letu 2015 znašal 24,20 €. 
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Razlika v ceni oziroma stroških je tudi v pridelavi moke ter peki kruha in nakupu istih količin 

moke ter kruha (Tabela 58). Tržna vrednost moke, ki bi jo člani kmečkega gospodinjstva 

kupili za pripravo jedi, bi bila 177,00 €, medtem ko so bili stroški pridelave 293,60 €. 

 

Tabela 58: Prihranek pri pridelavi moke in peki kruha 

 

Živilo 

Stroškovna cena 

z delom za kg v € 

Tržna cena za kg 

v € 

Stroški pridelave 

z lastnim delom 

za kg v € 

Tržna vrednost 

(€) 

Bela moka 0,37 1,39 37,00 139,00 

Polbela moka 0,37 0,95 14,80 38,00 

Kruh 0,90 2,30 241,80 621,00 

Skupaj   293,60 798,00 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Mercator, d.d.(2016). 

 

Iz Tabele 58 je razvidno, da so imeli člani kmečkega gospodinjstva v letu 2015 s pridelavo 

moke ter peko kruha 293,60 € stroškov. Za nakup iste količine moke ter kruha pa bi odšteli 

798,00 €. Velika razlika med pridelovanjem in nakupom je v veliki meri na račun peke kruha, 

celoten prihranek pa je v letu 2015 znašal 504,40 €. 

 

V Tabeli 59 prikazujem prihranek pri pridelavi in predelavi mesa, ki so ga člani kmečkega 

gospodinjstva ustvarili v letu 2015, znašal je 2152,34 €. Stroški pridelave  zajemajo 

spremenljive stroške vzreje telice, 3 prašičev in piščancev. Med spremenljive stroške 

prištevamo nakup živine, stroške domače krme in dodatnih krmnih mešanic. Iz spremenljivih 

stroškov ter količine proizvedenega mesa sem izračunala stroškovno oziroma lastno ceno 

mesa in mesnih izdelkov. Stroškovno ceno ( s stroški dela) sem v tabeli 58 primerjala s tržno 

ceno za kilogram proizvoda. Prav tako pa sem primerjala še stroške pridelave (s stroški dela) 

pridelanih količin mesa in mesnih izdelkov s tržno vrednostjo nakupa istih količin mesa in 

mesnih izdelkov. Na ta način sem pridobila prihranek, ki so ga člani kmečkega gospodinjstva 

ustvarili s pridelavo mesa in mesnih izdelkov in je v letu 2015 znašal  455,15 €.  
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Tabela 59: Prihranek pri pridelavi in predelavi mesa 

Vrsta mesa in izdelkov Stroškovna 

cena z lastnim 

delom v € na 

kg 

Tržna cena v 

€ na kg 

Stroški 

pridelave z 

lastnim 

delom v € na 

kg 

Tržna cena 

v € na kg 

Kotlet (svinjski) 4,90 5,90 98,00 118,00 

Vratovina (svinjski) 4,90 5,70 49,00 57,00 

Golaž (svinjski) 4,90 6,20 73,50 93,00 

Zrezki (svinjski) 4,90 6,50 63,70 84,50 

Rebra (svinjski) 4,90 4,90 98,00 98,00 

Pečenka (svinjski) 4,90 6,00 98,00 120,00 

Jetra (svinjski) 4,90 2,50 24,50 12,50 

Juha (goveji) 8,60 6,00 270,90 189,00 

Zrezki (goveji) 8,60 8,00 94,60 88,00 

Golaž (goveji) 8,60 6,50 172,00 130,00 

Pljučna (goveji) 8,60 20,00 12,90 30,00 

Jetra (goveji) 8,60 2,50 22,25 6,25 

Vampi (goveji) 8,60 4,50 43,00 22,50 

Mešano mleto meso 6,90 5,00 155,25 112,50 

Krvavice  3,49 5,00 69,75 100,00 

Klobase za kuhanje 5,71 6,50 85,65 97,50 

Pečenice  5,71 6,50 28,55 32,50 

Salame  8,50 18,00 467,43 999,00 

Suha slanina 11,30 12,00 45,20 48,00 

Pečena slanina  14,50 8,00 87,00 48,00 

Mast  6,40 4,00 32,00 20,00 

Ocvirki  6,40 6,00 76,80 72,00 

Prekajena krača 6,50 4,00 65,00 40,00 

Prekajena rebra 6,50 7,00 65,00 70,00 

Bunke  6,50 14,00 104,00 224,00 

Piščančje meso  4,80 3,49 153,60 111,68 

Skupaj 2606,78 3023,93 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Strojanšek, s.p. (2016). 
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Če povzamem vse opravljene analize podatkov, so stroški pridelave veliko manjši od tržne 

vrednosti pridelkov. Podatki za vse pridelke po skupinah živil so prikazani v Tabeli 60, 

razlika med stroški pridelave ( s stroški lastnega dela) in tržno vrednostjo predstavlja 

prihranek pri pridelavi pridelkov, ki jih na kmečkem gospodarstvu porabijo za samooskrbo s 

hrano. 

 

Tabela 60: Prihranek pri pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in izdelkov v letu 2015 

 

Živilo 
Stroški pridelave z 

lastnim delom (€) 
Tržna vrednost (€) 

Prihranek (€) 

Zelenjava in izdelki 1466,13 2395,60 929,47 

Sadje in izdelki 291,12 691,00 399,88 

Moka in kruh 293,60 798,00 504,40 

Jajce in izdelki 230,17 254,37 24,20 

Meso in mesni izdelki 2606,78 3023,93 417,15 

Skupaj 4887,80 7162,90 2275,10 

Vir: Zapiski nosilca kmetijskega gospodarstva (2015), Jerič (2011) 

 

Podatki iz Tabele 60 potrjujejo pravilnost domneve, da:  

 Pri samooskrbi s hrano prihranimo pri izdatkih za življenjske potrebščine kar 

pomeni, da so izdatki, ki bi nastali z nakupom hrane za kmečko gospodinjstvo na trgu, so višji 

od stroškov pridelave hrane doma na kmetiji. Samooskrba torej vodi do prihrankov v 

kmečkem gospodinjstvu. 

 

Zelo velik je prihranek pri zelenjavi in izdelkih, s pridelavo si zagotovijo pokrivanje potreb 

gospodinjstva ne samo poleti, ko uživajo svežo zelenjavo, ampak tudi v jesenskih in zimskih 

mesecih, ko uživajo konzervirano zelenjavo. Zelenjava je bila v letu 2015 pridelana 

popolnoma brez fitofarmacevtskih izdelkov, pridelek je zato mogoče manjši po količini, 

vendar na višji ravni po kvaliteti. Prav tako tudi sadje, ker so to stare vrste sadja, ne 

uporabljajo fitofarmacevtskih izdelkov, saj tega same vrste ne zahtevajo za obdelavo, niso 

toliko dovzetne za bolezni in zajedavce. Zelenjavo in sadje predelajo brez dodatnih aditivov, 

glavni konzervans sta sladkor in sol ter toplotna obdelava. Veliko prihranijo tudi predvsem pri 

peki kruha v krušni peči. Zaradi uporabe krušne peči ter lesa kot kuriva nimajo dodatnih 

stroškov. V kruh ne dodajajo nobenih dodatnih aditivov ali barvil, ampak samo sol, vodo in 

kvas. 
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Živino hranijo z domačo krmo, zato imajo manjši prirastek, ki pa ga nadomestijo s 

prihrankom, ker ne kupujejo krmnih mešanic. Živina torej pridobiva na teži počasneje, ampak 

tudi enakomerneje. S pridelavo mesa prihranijo veliko, predvsem na račun mesnih izdelkov. 

Ves prihranek pa je velik ob dejstvu, da ne upoštevamo stroškov lastnega dela. 

 

 

4 PEDAGOŠKI DEL 

4.1 Povezava obravnavanega problema z vsebinami učnega načrta 

za gospodinjstvo 

Obravnavana vsebina diplomske naloge je tudi za učitelje gospodinjstva zagotovo aktualna.  

Povezati jo je mogoče  z  moduli prehrana, bivanje in okolje ter ekonomika gospodinjstva. V 

modulu ekonomika gospodinjstva učenci spoznavajo pojme proizvodnja, potrošnja, denar 

trajnost itd. V diplomskem delu obravnavan problem je tako smiselno mogoče prilagoditi 

razumevanju otrok v 5. razredu osnovne šole. V nadaljevanju predstavljam predlog izvedbe 

učne ure v kateri bi otroci na podlagi primerjave proračunov dveh družin, sami izpeljali 

zaključke o vplivu, ki ga lahko ima samooskrba gospodinjstva s hrano na družinski proračun.  
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4.2 Učiteljeva priprava 

Priimek in ime učitelja/kandidata: URŠKA BRUNŠEK 

Šola:                          Razred:      5.         Število oddelkov:                          Predvideni datum:     

Predmet:       GOSPODINJSTVO 

Učna tema: EKONOMIKA GOSPODINJSTVA        Učna enota:DRUŽINSKI PRORAČUN                                                           

 

Operativni učni cilji: 

Učenci: 

- ločijo med prihodki/prejemki in odhodki/izdatki 

- izdelajo proračun družine na podeželju in v mestu 

- primerjajo proračuna dveh družin (družine v mestu in družine na podeželju) 

-  
 

Didaktična (-e) oblika (-e): 

frontalna, individualna, skupinska 

                                                                                                                                                              

Metoda (e): 

metoda razlage in razgovora, metoda praktičnega dela in veščin 

 

Učna sredstva: 

a) Učila: 

učbenik za gospodinjstvo za 5. razred, slikovno gradivo, ppt, kartice za skupinsko delo 

 

b) Učni pripomočki: 

projektor, tabla 

 

 

 

Ureditev delovnega mesta (skica)  
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IZVEDBA 1. UČNE ENOTE 

 

Etape/ 

Faze 

Učna strategija  

Učitelj Učenci Metode Čas Viri 

Uvod 

 

Predstavim temo in 

načrt dela za 

naslednji dve uri.  

Poslušajo in v primeru 

nejasnosti vprašajo za 

dodatno razlago. 

Frontalna, 

razlaga, 

razgovor 

5 / 

Novo 

znanje 

Razložim nove 

pojme s pomočjo 

ppt, z dodatno 

razlago in vodenim 

razgovorom vodim 

učence do novih 

spoznanj in znanj. 

Poslušajo, sodelujejo s 

postavljanjem 

vprašanj, navajajo 

primere. 

Frontalna, 

razlaga, 

razgovor 

10 

Učbenik, ppt, 

slikovno 

gradivo 

Preverjanje 

Skupaj izdelamo 

primer načrtovanja 

proračuna. 

Poslušajo navodila, 

sodelujejo pri 

izdelovanju 

proračuna, postavljajo 

vprašanja ob 

nejasnostih. 

Razgovor, 

razlaga, 

metode 

skupinskega 

dela  

15 

Kartice z 

osnovnimi 

podatki o 

dohodkih 

družin 

Utrjevanje 

Naredimo analizo 

izdelanega 

proračuna. 

Aktivno sodelujejo pri 

analizi proračuna. 
Razgovor  5 

Predstavitveni 

plakati 

Zaključek 

V razgovoru 

poudarim 

pomembne podatke 

in povzamem nove 

pojme. 

Aktivno sodelujejo v 

razgovoru. 

Razgovor, 

frontalna 

razlaga. 

5 / 
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IZVEDBA 2. UČNE URE  

 

Etape/ 

Faze 
Učna strategija  

Učitelj Učenci Metode Čas Viri 

Uvod 

 

Predstavim temo in 

načrt dela za 

samostojno 

izdelavo 

družinskega 

proračuna.  

Poslušajo in v 

primeru nejasnosti 

vprašajo za dodatno 

razlago. 

Frontalna, 

razlaga, 

razgovor 

5 / 

Novo 

znanje 

Razdelim učence 

po skupinah, 

opazujem njihovo 

delo, pomagam in 

pojasnjujem pri 

nejasnostih. 

V skupini sodelujejo 

pri izdelavi 

družinskega 

proračuna. 

Samostojno 

delo učencev, 

delo v 

skupinah, 

delo z 

besedilom 

20 

Kartice z 

osnovnimi 

podatki o 

dohodkih 

družin 

Preverjanje  

Poslušam in 

usmerjam 

predstavitev 

izdelkov učencev. 

. Predstavijo svoje 

delo in poslušajo 

predstavitev drugih. 

Razgovor, 

metode 

demonstracije  

10 

Plakati 

oziroma 

besedilo, ki 

so ga 

pripravili 

učenci, 

učbenik, 

dodatna 

gradiva. 

Utrjevanje  

Učencem dajem 

navodila za pisni 

zapis ključnih 

pojmov v zvezke. 

Poslušajo in zapišejo 

ključne pojme v 

zvezke. 

Metoda 

zapisovanja 
5  

Zaključek 

V razgovoru 

poudarim 

pomembne 

podatke in 

povzamem celotno 

snov. 

Aktivno sodelujejo v 

razgovoru. 
Razgovor 5 / 
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5  SKLEP 

 

Hrana je imela že v preteklosti veliko vlogo v življenju ljudi, pa naj bo to z vidika 

zagotavljanja ustrezne hrane kot tudi z vidika druženja med ljudmi, kar sem ugotovila s 

pregledovanjem literature. Tudi v sedanjosti je tako, čeprav se je sam način pridelave, 

predelave in priprave hrane bistveno spremenil. Postaja pa sodobni človek bolj informiran o 

zdravi prehrani in o povezavi med njegovim zdravjem ter prehranjevalnimi navadami. Vse 

skupaj je tesno povezano z ekonomskimi vidiki zagotavljanja hrane. Gospodinjstva del svojih 

denarnih srestev namenjajo za nakup ali pridelavo hrane. S proizvodnjo hrane skrbijo za 

samooskrbo lastnega gospodinjstva ali pa s hrano (trajnostno lokalno samooskrbo) oskrbujejo 

lokalno prebivalstvo. S tem prispevajo k dvigu stopnje (trajnostne) samooskrbe v Sloveniji. 

Pri oskrbi gospodinjstev s hrano ima poleg trajnostnega in zdravstvenega vidika, veliko vlogo 

tudi ekonomski vidik. Zato sem v teoretičnem delu predstavila tudi prispevčno analizo, na 

kateri temelji empirični del diplomskega dela. 

V empiričnem delu sem analizirala kmečko gospodinjstvo s sedmimi člani, ki izpolnjuje 

pogoje za pridelavo hrane. Del svojih obdelovalnih površin nameni pridelovanju krme za 

živino, manjši del pa za pridelavo hrane. Vzredijo 1 govedo, 3 prašiče ter 16 piščancev. Imajo 

tudi kokoši nesnice za jajca. Skozi leto pitajo živino z domačo krmo, pridelujejo zelenjavo, 

sadje in pšenico ter meso. Iz vseh skupin izdelujejo tudi izdelke. S prispevčno analizo sem 

analizirala stroške pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in izdelkov, v prvem koraku 

brez stroškov dela, v drugem pa s stroški dela. Po zbranih podatkih o pridelanih vrstah in 

količinah proizvodov sem pridobila tržne cene. S prispevčno analizo sem nato izračunala 

implicitni dohodek članov kmečkega gospodinjstva in ugotovila, da je v letu 2015 znašal 

5639,78 € (Tabela 43). Povprečno so člani kmečkega gospodinjstva ustvarili 469,98 € 

mesečnega implicitnega dohodka. Ugotovila sem, da je tudi prihranek pri samooskrbi s hrano 

pozitiven (Tabela 60) in je znašal v letu 2015 2275,10 €. Najvišji  prihranek je pri 

pridelovanju zelenjave. S pridelavo kmetijskih pridelkov in izdelkov, člani kmečkega 

gospodinjstva prihranijo pri izdatkih za hrano in pijačo. S celotno analizo sem potrdila svoje 

domneve postavljene na začetku diplomske naloge:  

 Implicitni dohodek članov kmečkega gospodinjstva od pridelave hrane za 

lastno porabo na kmetiji je pozitiven. To pomeni, da je razlika med tržno vrednostjo pridelkov 

in stroški pridelave (brez stroškov dela) pozitivna. Domnevo potrjujem s podatki iz Tabele 43, 

kjer je razvidno, da so na kmečkem gospodarstvu imeli v letu 2015 1523,12 € stroškov (brez 
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stroškov dela) s pridelavo in predelavo, nakup istih pridelkov pa bi znašal 7162,90 €. 

Implicitni dohodek članov kmečkega gospodinjstva je v letu 2015 torej bil pozitiven, saj je 

znašal 5639,78 €. 

 Pri samooskrbi s hrano prihranimo pri izdatkih za življenjske potrebščine kar 

pomeni, da so izdatki, ki bi nastali z nakupom hrane za kmečko gospodinjstvo na trgu, višji 

od stroškov pridelave hrane doma na kmetiji. Samooskrba torej vodi do prihrankov v 

kmečkem gospodinjstvu. Najbolj razvidni podatki, ki potrjujejo domnevo so v Tabeli 60, iz 

katere lahko preberemo, da je kmečko gospodinjstvo v letu 2015 s samooskrbo s hrano, imelo 

4887,80 € stroškov, medtem ko bi za isto količino hrane porabili 7162,90 €. 

Celoten raziskovalni del diplomske naloge potrjuje, da pri pridelovanju hrane, analizirano 

kmečko gospodinjstvo prihrani pri izdatkih za življenjske potrebščine. Hkrati deluje 

trajnostno, saj skrbijo za višje blagostanje trenutnega gospodinjstva in ob pravilnem ravnanju 

z obdelovalnimi površinami skrbijo, da bo okolje pripravljeno in ohranjeno za naslednje 

generacije. 

Vsebino diplomske naloge lahko na večih področjih povežemo s poukom gospodinjstva, 

predvsem v modulih ekonomika gospodinjstva, prehrana in bivanje. Obravnavan problem 

lahko smiselno prilagodimo razumevanju otrok in ga uporabimo pri izvedbah učnih ur. Zato v 

sem v zadnjem, pedagoškem delu predstavila tudi predlog izvedbe učne ure gospodinjstva v 

5. razredu. 
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