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42. INTENZIVNOST KMETIJSTVA

CILJ

• Vključevanje okoljskih vsebin v sektorskih politikah. 

• Spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje.

Intenzifikacija kmetijstva je proces, ki posledično zmanjšuje 
proizvodne stroške na enoto kmetijskega proizvoda. Proizvodni 
stroški so funkcija stroškov dela, zemljišč in kapitala. Kapital-
sko intenzivno kmetijstvo se razvije tam, kjer je razpoložljivost 
dela in predvsem zemljišč omejena (Belgija, Nizozemska). Kjer 
sta omejena kapital in zemljišča, se je razvilo delovno inten-
zivno kmetijstvo (Indija, Kitajska), kjer pa sta omejena kapital in 
delo, se je razvilo kmetijstvo, ki za svoj razvoj potrebuje veliko 
zemljišč (Argentina). Vsaka od teh treh oblik intenzifikacije ima 
različne vplive na okolje, naravo in socialno sestavo podežel-
skih območij.

Kazalec za opredelitev intenzivnosti kmetijstva je prikazan z 
deležem in trendom kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo 
z živinorejo oziroma s pridelavo pšenice in koruze, obtežbo 
oziroma številom glav velike živine (GVŽ) na hektar kmetijskih 
zemljišč v uporabi (KZU) ter gibanjem proizvodnje mleka ozi-
roma pšenice in koruze za zrnje na hektar.

Slika 42-1:   Kmetijska gospodarstva v Sloveniji glede na število 
glav velike živine (GVŽ), število krav ter površine s pšenico in 
koruzo – indeks 2003/1997 

Slika 42-2:  Število glav velike živine (GVŽ) na hektar kmetijskih 
zemljišč v uporabi v Sloveniji in EU
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Skoraj 90 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji se 
ukvarja z raznimi živinorejskimi proizvodnimi usmeritvami, od 
tega kar 60 % z govedorejo. Število tistih, ki se ukvarjajo z 
živinorejo, se je samo v obdobju 1997–2003 zmanjšalo za 
skoraj 10 %.
Povprečno slovensko kmetijsko gospodarstvo, usmerjeno 
v živinorejo, po zadnjih podatkih redi skoraj 7 glav velike 
živine, kar je za skoraj 5 % več kakor na začetku obravna-
vanega obdobja. Strukturne spremembe so, zaradi hitre 
dinamike sprememb pri skupnem številu glav velike živine, 
še bolj pa pri skupni površini kmetijskih zemljišč v uporabi, 
zelo neizrazite pri t. i. obtežbi (število glav velike živine na 
hektar kmetijskih zemljišč v uporabi predstavlja enega od 
najbolj agregiranih kazalcev obremenjevanja okolja). Podo-
bno kakor v drugih državah EU se obtežba tudi v Sloveniji 
zmanjšuje, samo v obdobju 1997–2003 za skoraj 10 % (v 
povprečju se je spustila pod 1 glavo velike živine na hek-
tar kmetijskih zemljišč v uporabi). Prikaz števila glav velike 
živine na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na občinski 

ravni kaže na razmeroma netipično in razpršeno prostorsko 
porazdelitev območij z različno obtežbo.
Navkljub zelo hitremu upadanju gospodarstev, usmerjenih 
v prirejo mleka, in nekoliko manj izrazitemu nazadovanju 
števila krav molznic na teh gospodarstvih skupni obseg pro-
izvodnje z rednim letnim nihanjem še vedno raste. Vzrok je 
izrazito povečanje koncentracije prireje mleka – povprečno 
število krav na gospodarstvo se je v obdobju 1997–2003 
več kakor podvojilo, hkrati pa se je povečala intenzivnost 
prireje.
Povprečna prireja mleka na kravo molznico (mlečnost) se je 
v šestih letih povečala za skoraj 1.000 kg ali za 25 %. Z ne-
kaj več kakor 4.700 kg na kravo je Slovenija sicer še vedno 
precej pod povprečjem EU-15, je pa primerljiva s sosednjo 
Avstrijo in nekaterimi drugimi državami članicami Evropske 
unije. 
Pšenica in koruza za zrnje sta najpomembnejši poljščini v 
Sloveniji, z njuno pridelavo pa se je v letu 2003 ukvarjalo 
25.460 (pšenica) in 36.141 (koruza) kmetijskih gospodar-

Slika 42-3: Mlečnost krav v Sloveniji in EU Slika 42-4: Pridelek pšenice in koruze na hektar v Sloveniji in 
EU
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 42-1:   Kmetijska gospodarstva v Sloveniji glede na število glav velike živine (GVŽ), število krav ter površine s pšenico in 
koruzo – indeks 2003/1997 
Vir: Statistične informacije št. 298/1997, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, Statistične informacije št. 13/2003, Statistični urad Re-
publike Slovenije

Preglednica 42-2:  Število glav velike živine (GVŽ) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji in EU
Vir: Statistične informacije št. 298/1997, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, Statistične informacije št. 13/2003, Statistični urad Re-
publike Slovenije

enota število GVŽ število krav površina pšenice površina koruze

število oz. površina na gospodarstvo indeks 2003/1997 105 238 156 128

skupno št. ali površina indeks 2003/1997 95 89 106 93

število gospodarstev indeks 2003/1997 91 37 68 72

enota 1997 2000 2003

Slovenija GVŽ/ha 1,1 1,0 1,0

Belgija GVŽ/ha 3,2 3,1 2,8

Avstrija GVŽ/ha 0,8 0,8 0,8

Grčija GVŽ/ha 0,7 0,7 0,7

EU-15 GVŽ/ha 0,9 0,9 0,9

stev. Ob zmanjševanju števila gospodarstev, ki se ukvarjajo 
s pridelavo omenjenih poljščin in razmeroma nespremenlji-
vem obsegu skupne pridelave se izrazito povečuje koncen-
tracija pridelave (povprečna površina pšenice in koruze na 
gospodarstvo). 

Intenzivnost pridelave pšenice, merjena s količino pridelka na 
hektar, je v Sloveniji na ravni dolgoročnega povprečja za skoraj 
1,4 t manjša kakor v EU. Hektarski pridelek se v Sloveniji že 
več let ne spreminja bistveno. Podobno je pri koruzi, le da je 
letno nihanje zaradi podnebnih dejavnikov nekoliko izrazitejše. 
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Podatki za Slovenijo

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

SURS. Vzorčni popis osnovnih zmogljivosti kmetij, 1997, Statistične 
informacije, št. 298, Ljubljana, december 1997.

SURS. Struktura kmetijskih gospodarstev, 1. 6. 2003, Statistične 
informacije, št. 13, Ljubljana, april 2004.

Preglednica 42-4:   Pridelek pšenice in koruze na hektar v Sloveniji in EU
Vir: Statistične informacije št. 298/1997, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, Statistične informacije št. 13/2003, Statistični urad Repu-
blike Slovenije, Agriculture. Statistical yearbook, 2003, Eurostat

Osnovni vir podatkov, po katerih so izračunane vrednosti kazalcev, so 
strukturni popisi kmetijstva, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slo-
venije in se podobno kakor v drugih državah EU izvajajo na tri leta. Na 
voljo imamo primerljive podatke za leta 1997, 2000 in 2003. Medtem 
ko je bil v letu 2000 izveden popolni popis kmetijstva, ki je zajel več 
kakor 86.000 kmetijskih gospodarstev, sta bila v letih 1997 in 2003 
izvedena le vzorčna popisa. 

Podatki za Evropo

Eurostat (2003): Agriculture. Statistical yearbook. Bruselj, Luxembo-
urg, ESC-EC-EAEC

enota 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

koruza – Slovenija t/ha 7,5 7,3 6,9 5,9 5,4 8,2 5,1

koruza – EU-15 t/ha 9,1 8,7 9,1 9,1 8,9 9,2 7,6

pšenica – Slovenija t/ha 4,2 4,8 3,7 4,3 4,6 4,9 3,5

pšenica – EU-15 t/ha 5,5 6,0 5,7 5,9 5,5 5,8 5,3

Preglednica 42-3:   Mlečnost krav v Sloveniji in EU
Vir: Statistične informacije št. 298/1997, Popis kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2000, Statistične informacije št. 13/2003, Statistični urad Repu-
blike Slovenije, Agriculture. Statistical yearbook, 2003, Eurostat

enota 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slovenija kg/kravo 3.791 4.059 4.326 4.350 4.655 5.357 4.726

Belgija kg/kravo 4.597 5.198 5.273 4.964 5.052 4.898 4.944

Avstrija kg/kravo 3.358 3.359 3.639 4.285 4.438 4.497 4.740

Grčija kg/kravo 3.352 3.767 4.258 3.719 4.105 4.461 4.594

EU-15 kg/kravo 5.224 5.309 5.469 5.749 5.744 5.861 5.986
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43. PORABA SREDSTEV  
 ZA VARSTVO RASTLIN

ških ukrepov pri pridelovanju gojenih rastlin za izboljšanje rasti 
ter povečanje količine in kakovosti pridelka.

Kazalec predstavlja prodajo aktivnih snovi sredstev za varstvo 
rastlin v obdobju 2000–2004. Prikazana je skupna količina 
prodanih sredstev in prodaja posameznih skupin sredstev za 
varstvo rastlin (fungicidi, herbicidi, insekticidi). Prodajo prikazu-
jemo v nadaljevanju kot porabo. Izračunana je poraba sredstev 
za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in 
trajni nasadi) ter podana primerjava z državami Evropske unije 
(EU-15). 

Kazalec je v sedanji obliki zaradi nezanesljivih podatkov treba 
upoštevati samo kot začasen in ga bo treba v prihodnje izpopol-
niti, predvsem z zanesljivejšimi podatki o dejanskih površinah 
obdelovalnih zemljišč in s podatki o uporabi sredstev za varstvo 
rastlin na teh zemljiščih. Statistični urad Republike Slovenije 
pri tem upošteva le kmetijska zemljišča v okviru kmetijskih go-
spodarstev, prodaja pa zajema tudi sredstva za varstvo rastlin, 
ki so porabljena zunaj kmetijskih gospodarstev. Ta kategorija 
zemljišč predstavlja po različnih ocenah tudi več kakor 50.000 
ha. Predvsem gre za trajne nasade in vrtove, kjer se izvajajo 
varstveni ukrepi ob uporabi sredstev za varstvo rastlin.

CILJ

• Zmanjšati nevarnost in tveganje uporabe sredstev za 
varstvo rastlin na okolje in zlasti na vodno okolje. 

• Zamenjava nevarnih aktivnih sestavin sredstev za 
varstvo rastlin z manj nevarnimi. 

Slika 43-1: Prodaja sredstev za varstvo rastlin na debelo v kilogramih aktivnih snovi
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Sredstva za varstvo rastlin (imenovana tudi fitofarmacevtska 
sredstva) so aktivne snovi ali njihovi pripravki, ki so namenjeni 
varstvu rastlin oziroma rastlinskih proizvodov. Aktivne snovi 
imajo splošni ali posebni učinek na škodljive organizme ali 
rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode. 

Uporaba sredstev za varstvo rastlin v okviru varstva rastlin pred 
boleznimi, škodljivci in plevelom je eden od osnovnih tehnolo-
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Slika 43-2: Deleži prodaje sredstev za varstvo rastlin na debelo 
za leto 2004

Slika 43-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč v EU-15 v letu 1999 in Sloveniji v letu 2002

Slika 43-3: Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar ob-
delovalnih zemljišč (primerjava za leto 2002 glede na različne vire 
podatkov o površini obdelovalnih zemljišč)
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PODATKI IN VIRI

Poraba sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji je po letu 2000 
precej stabilna z manjšimi letnimi nihanji. To velja zlasti za 
obdobje 2000–2003, medtem ko se je poraba v letu 2004 
v primerjavi z letom 2003 povečala za 6,7 %. Vzrok za to je 
predvsem bistveno večja poraba fungicidov v letu 2004 – v 
primerjavi z letom 2003 za 32 %. Povečana poraba fungici-
dov v letu 2004 je posledica zelo ugodnih razmer za razvoj 
bolezni v primerjavi z zelo sušnim letom 2003, ko je bilo 
ukrepov za zatiranje bolezni bistveno manj. 
Ker smo za leto 2004 ugotovili povečanje porabe fungici-
dov, ki bistveno vpliva na gibanja v obdobju 1992–2003, 
menimo, da bomo do zanesljivejše presoje slednjih lahko 
prišli šele v prihodnjih letih, ko se bo izkazalo, ali se bo ugo-
tovljeno povečanje porabe v letu 2004 nadaljevalo. 
Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih 
zemljišč se je v obdobju 2000–2004 rahlo povečala, in si-
cer s 6,8 kg aktivnih snovi/ha v letu 2000 na 7,5 kg aktivnih 
snovi/ha v letu 2004 oziroma za 11,0 %. Med sredstvi za 
varstvo rastlin se je najbolj povečala uporaba fungicidov, in 
sicer s 3,9 kg aktivnih snovi/ha na 5,5 kg aktivnih snovi/ha 
oziroma za 41,0 %. Nasprotno od fungicidov smo pri her-
bicidih opazili precejšnje zmanjšanje porabe v letu 2004 v 

primerjavi s prejšnjimi leti. V letu 2004 je bila njihova poraba 
1,4 kg aktivnih snovi/ha v primerjavi z letom 2000, ko je bila 
le 1,9 kg aktivnih snovi/ha, kar predstavlja 31,5-odstotno 
zmanjšanje. Poraba insekticidov pa se v zadnjih petih letih 
najmanj spreminja, od 0,45 kg aktivnih snovi/ha v letu 2000 
do 0,49 kg aktivnih snovi/ha v letu 2004. 
Prikazana poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar je ne-
koliko precenjena, saj uradni podatek Statističnega urada 
Republike Slovenije ne zajema vseh zemljišč, na katerih se 
uporabljajo sredstva za varstvo rastlin. Za Slovenijo je na-
mreč značilna velika razdrobljenost parcel in lastništvo nad 
obdelovalnimi zemljišči. Veliko jih je tudi v lasti nekmetov, to 
pa onemogoča natančnejšo obdelavo podatkov.
Glede na države EU-15 je poraba sredstev za varstvo rastlin 
na hektar v Sloveniji v povprečju nekoliko večja, je pa podo-
bna kakor v primerljivih državah s podobnimi vrstami gojenih 
rastlin in podobnimi pridelovalnimi razmerami. Za Slovenijo 
je značilen velik odstotek trajnih nasadov – sadovnjaki, vino-
gradi in hmeljišča, na katerih je poraba sredstev za varstvo 
rastlin (predvsem fungicidov) na hektar precej večja v pri-
merjavi z uporabo pri žitu in večini okopavin.

Preglednica 43-1: Prodaja sredstev za varstvo rastlin na debelo v kilogramih aktivnih snovi
Vir: Statistični letopis RS, 2001, 2003, 2005

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

fungicidi in baktericidi t 916 917 731 693 656 694 839 886 843 933 937 844 1.115

herbicidi t 655 576 526 418 425 478 428 432 409 366 385 401 291

insekticidi t 353 324 296 260 243 180 154 192 98 81 110 123 100

druga sredstva t 107 109 119 124 117 100 105 92 119 19 41 67 25

skupaj t 2.031 1.962 1.672 1.495 1.444 1.452 1.526 1.602 1.468 1.398 1.472 1.435 1.531
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Preglednica 43-3: Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč (primerjava za leto 2002 glede na različne vire podatkov 
o površini obdelovalnih zemljišč)
Vir: Statistični letopis RS, 2005, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2005, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 2005

Preglednica 43-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč v EU-15 v letu 1999 in Sloveniji v letu 2002
Vir: Eurostat 2002, ECPA, Statistični letopis, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 2005

Preglednica 43-2: Deleži prodaje sredstev za varstvo rastlin na debelo za leto 2004
Vir: Statistični letopis RS, 2005, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 2005

prodaja (kg) delež (%)

fungicidi – anorganski na podlagi bakrovih spojin 106.183 6,9

fungicidi – drugi anorganski (predvsem na podlagi žvepla) 716.723 46,8

fungicidi – na podlagi ditiokarbamatov 178.449 11,7

fungicidi – drugi 113.133 7,4

fungicidi – skupaj 1.114.487 72,8

herbicidi 291.164 19,0

insekticidi 99.888 6,5

druga sredstva 25.196 1,6

skupaj 1.530.735 100

enota 2000 2001 2002 – SURS 2002 – MKGP 2003 2004

fungicidi kg/ha 3,9 4,6 4,7 3,5 4,2 5,5

herbicidi kg/ha 1,9 1,8 1,9 1,4 2,0 1,4

insekticidi kg/ha 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5

skupaj kg/ha 6,8 6,9 7,4 5,5 7,1 7,5

enota Slovenija EU-15

fungicidi kg/ha 4,7 2,8

herbicidi kg/ha 1,9 1,3

insekticidi kg/ha 0,6 0,4

skupaj kg/ha 7,4 4,5
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Podatki za Slovenijo

Podatke o proizvodnji in prodaji sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji 
zbira Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, o kmetijskih zemljiščih 
v uporabi in obdelovalnih zemljiščih pa jih zbira Statistični urad Repu-
blike Slovenije in jih letno objavlja v Statističnem letopisu Republike 
Slovenije. Podatke o kmetijskih zemljiščih občasno pripravljajo in 
urejajo tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (leto 
2002 in 2005), vendar se precej razlikujejo od podatkov, ki jih priprav-
ljajo na Statističnem uradu Republike Slovenije.

Podatki za Evropo

Podatke o proizvodnji, prodaji in porabi sredstev za varstvo rastlin zbira 
več organizacij, med katerimi so najpomembnejše Eurostat, OECD in 
Evropsko združenje proizvajalcev sredstev za varstvo rastlin, ECPA 
(European Crop Protection Association). Podatki, s katerimi razpo-
lagajo posamezne organizacije, so pridobljeni različno in za različna 
obdobja, zaradi česar se med seboj razlikujejo.
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44. PORABA MINERALNIH GNOJIL

CILJ

• Varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetij-
ske proizvodnje. 

• Izvedba ukrepov za strokovno utemeljeno gnojenje 
po načelih dobre kmetijske prakse in ob upoštevanju 
mejnih vrednosti letnih vnosov. 

Mineralna gnojila so snovi, ne glede na agregatno stanje, ki 
vsebujejo rastlinska hranila in se dodajajo tlem ali rastlinam za-
radi izboljšanja rasti, povečanja pridelka, izboljšanja kakovosti 
pridelka ali rodovitnosti tal in so pridobljena v industrijskem po-
stopku (Zakon o mineralnih gnojilih, Ur. l. RS, 58/2002).

Kazalec predstavlja porabo mineralnih gnojil v Sloveniji v obdo-
bju 1992–2004. Prikazana je njihova skupna poraba in poraba 
glavnih rastlinskih hranil (dušik, fosfor, kalij). Izračunana je po-
raba mineralnih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi in 
dana primerjava z državami Evropske unije. 

Slika 44-1:  Poraba rastlinskih hranil 
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Slika 44-2:  Poraba mineralnih gnojil 
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Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–
2004 zmanjšala za 16,7 %, pri čemer se stalno zmanjšuje 
od leta 1999. V obdobju 1999–2003 je upadla za 4,7 %, v 
letu 2004 pa za dodatnih 8,4 %. Glavni vzrok za omenjeno 
16,7-odstotno zmanjšanje gre pripisati manjši porabi v letu 
2004, poleg tega se podatek o razmeroma veliki porabi iz 
leta 1992 razlikuje od podatkov v drugih letih. 
Tudi poraba mineralnih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč 
se je v omenjenem obdobju zmanjšala, in sicer od 342 kg/
ha na 332 kg/ha oziroma za 3,0 %. Zmanjšala se je tudi po-
raba rastlinskih hranil, in sicer od 135 kg/ha na 129 kg/ha 
oziroma za 4,1 %. Med rastlinskimi hranili v sestavi mineral-
nih gnojil prevladuje dušik (46 %), sledita pa kalij (30 %) in 
fosfor (24 %). To potrjuje, da se mineralna gnojila v Sloveniji 
uporabljajo predvsem za dognojevanje z dušikom (uporaba 
enostavnih dušikovih gnojil KAN in sečnina), gnojenje s fos-
forjem in kalijem pa se kombinira z uporabo živinskih gnojil 
pri predsetveni obdelavi tal. V obdobju 1992–2004 se je 
najbolj zmanjšala poraba dušika (28,7 %), potem pa kalija 
(10,0 %) in fosforja (5,8 %).

Manjšo porabo mineralnih gnojil na hektar pognojenih 
kmetijskih zemljišč gre pripisati zahtevam nitratne direktive 
in načelom dobre kmetijske prakse pri gnojenju, h katerim 
so zavezana kmetijska gospodarstva v zadnjih letih. Oba 
dokumenta posvečata večjo pozornost živinskemu gnojilu 
in upoštevanju rastlinskih hranil v njem pri načrtovanju upo-
rabe mineralnih gnojil. Ker morajo imeti kmetijska gospo-
darstva izdelane gnojilne načrte, v katerih so ovrednotena 
tudi uporabljena rastlinska hranila iz živinskih gnojil, se temu 
ustrezno zmanjšuje poraba mineralnih gnojil.
Poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijskih zemljišč v upo-
rabi je bila v Sloveniji v obdobju 1992–2004 večja kakor v 
državah članicah Evropske unije. V Sloveniji se je v obdobju 
1992–1999 povečevala s 135 kg/ha na 157 kg/ha, nato 
pa se je začela zmanjševati, in sicer do 129 kg/ha v letu 
2004. Gibanja so podobna kakor v Evropski uniji (EU-25 in 
EU-15), kjer se je začela poraba rastlinskih hranil na enoto 
kmetijske zemlje v uporabi zmanjševati že po letu 1996. 

Slika 44-3:  Poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji v primerjavi z EU 
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Preglednica 44-1:  Poraba rastlinskih hranil 
Vir:  Statistični urad Republike Slovenije, 2005

PODATKI IN VIRI

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 N t 38.938 33.376 33.944 32.235 31.296 33.999 34.801 34.380 34.159 34.765 33.412 34.501 30.264

 P2O5 t 15.486 17.137 18.950 17.391 16.972 17.431 18.826 19.717 18.250 16.607 15.698 15.311 14.640

 K2O t 20.426 21.735 22.227 21.018 20.903 22.489 22.945 24.402 22.227 20.911 20.655 20.007 18.573

Preglednica 44-3:  Poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji v primerjavi z EU
Vir:  Statistični urad Republike Slovenije, 2005

Preglednica 44-2:  Poraba mineralnih gnojil 
Vir:  Statistični urad Republike Slovenije, 2005

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

mineralna gnojila t 189.922 174.055 182.191 168.780 168.029 180.599 184.729 186.370 174.180 178.166 175.724 177.589 162.680

poraba rastlinskih hranil enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Slovenija kg/ha 135 131 140 137 139 150 156

EU-15 kg/ha 116 117 121 121 126 123 123

EU-25 kg/ha 103 104 109 109 114 112 111

poraba rastlinskih hranil enota 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Slovenija kg/ha 158 148 142 138 137 129

EU-15 kg/ha 121 111 109 105 np np

EU-25 kg/ha 110 103 101 99 np np

Podatki za Slovenijo

Podatke o količini porabljenih mineralnih gnojil zbira Statistični urad 
Republike Slovenije in jih letno objavlja v Statističnem letopisu Repu-
blike Slovenije. Pridobiva jih na podlagi letnih poročil podjetij, družb in 
zadrug o porabljenih mineralnih gnojilih ter zalogah, na podlagi letnih 
poročil uvoznikov o uvozu in nakupu mineralnih gnojil ter na podlagi 
podatkov o domači proizvodnji in izvozu. Kazalec vključuje porabo 
mineralnih gnojil pri tržni pridelavi in pridelavi za lastne potrebe. 

Podatki za druge države

Podatki za porabo mineralnih gnojil v državah članicah Evropske unije 
so dostopni iz zbirk podatkov FAO (Food and Agriculture Organiza-
tion): http://faostat.fao.org. 
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45. KMETIJSKA OBMOČJA VISOKE
 NARAVNE VREDNOSTI

CILJ

• Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in 
zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 
2010: 

– ohranitev oziroma doseganje ugodnega stanja 
ogroženih vrst in habitatnih tipov, 

– zagotovitev trajnostne rabe sestavin biotske razno-
vrstnosti ter sonaravno poseganje v naravo in 

– vključitev čim večje površine območij, pomembnih 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti, v izvajanje 
ustreznih kmetijsko-okoljskih programov s spod-
bujanjem drugega pogodbenega varstva za izvaja-
nje ustrezne rabe ali ravnanja. 

Kazalec prikazuje delež kmetijskih zemljišč v uporabi na območ-
jih visoke naravne vrednosti (HNVA – high nature value areas).

Z razčlenitvijo splošnih značilnosti ekstenzivnih kmetijskih 
sistemov je pojem glede biotske raznovrstnosti in načinov 
gospodarjenja opredelil že Baldock (1993, 1995): kot ob-
močja visoke naravne vrednosti opredeljuje območja z nizko 
obtežbo z živino, nizko ravnijo uporabe kemičnih vložkov in 
nizko delovno intenzivnostjo. Izhajajoč iz navedenih postavk, 
je Andersen (2003) izdelal tipologijo območij visoke naravne 
vrednosti, ki loči: kmetijska zemljišča z visokim deležem subna-
ravnega rastlinstva, kmetijska zemljišča, na katerih prevladuje 
nizko intenzivna pridelava ali mozaično prepletanje zemljišč z 
intenzivno pridelavo in zemljišč s subnaravnim rastlinstvom ter 
kmetijska zemljišča, na katerih uspevajo redke rastlinske in 
živalske vrste.

Slika 45-1: Ocena deleža kmetijskih zemljišč na območjih vi-
soke naravne vrednosti v okviru različnih scenarijev po CORINE 
Land Cover

Slika 45-2: Ocena deleža kmetijskih zemljišč na območjih vi-
soke naravne vrednosti v okviru raznih scenarijev po Zajemu 
rabe kmetijskih zemljišč
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Kmetijska območja z visoko naravno vrednostjo so ena po-
membnejših možnosti za doseganje večje biološke pestrosti 
in zaščite ogroženih habitatov na posameznih podeželskih 
območjih. Na splošno jih lahko označimo kot značilna ob-
močja ekstenzivnega kmetijstva z veliko pestrostjo bioloških 
vrst in habitatov.
Slovenija glede na geografski položaj in raznovrstne na-
ravne razmere sodi med evropske države z najvišjo stopnjo 
biološke pestrosti. To velja tudi za kmetijski prostor, kjer 
so zaradi prevladujoče rabe travinja naravne danosti za 
ohranjanje bioloških vrst in habitatov še posebno ugodne. 
Večina kmetijskih območij z visoko naravno vrednostjo je v 

zahodni in južni Sloveniji, pri čemer so v ospredju zlasti ob-
močja v gričevnatem, hribovskem in gorskem svetu. 
Po grobi oceni glede na podatke o rabi zemljišč je v Slo-
veniji na območjih z visoko naravno vrednostjo med 60 in 
80 % kmetijskih zemljišč v uporabi. Največji delež površin 
predstavljajo različne oblike travinja in z njim povezane 
zemljiške oblike. Pomemben vpliv na obseg kmetijskih ob-
močij z visoko naravno vrednostjo v Sloveniji imajo izrazito 
razdrobljena in pestra zemljišča. Po metodologiji CORINE 
Land Cover ta zemljišča predstavljajo kar dobrih 40 % vseh 
območij visoke naravne vrednosti.

Slika 45-3: Ocenjen delež kmetijskih območij visoke naravne 
vrednosti med vsemi kmetijskimi zemljišči v državah EU
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PODATKI IN VIRI

Preglednica 45-1: Ocena deleža kmetijskih zemljišč na območjih visoke naravne vrednosti v okviru različnih scenarijev po CORINE Land 
Cover
Vir: CORINE Land Cover 2000, Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje in Geodetska uprava Republike Slovenije, 
2003; preračuni Kmetijski inštitut Slovenije

enota minimalni scenarij srednji scenarij maksimalni scenarij vsa kmetijska zemljišča

kmetijske površine drobnoposestniške sestave % / 34,3 34,3 34,3

pretežno kmet. p. z večjimi območji naravnega rastlinstva % / 22,5 22,5 22,5

pašniki % 14,4 14,4 14,4 14,4

nenamakane njivske površine % / / 14,0 14,0

grmičast gozd % 5,4 5,4 5,4 5,4

barja in resave % 2,7 2,7 2,7 2,7

naravni travniki % 2,7 2,7 2,7 2,7

vinogradi % / / / 1,9

redko porasle površine % / / 1,3 1,3

sadovnjaki in nasadi jagodičja % / / 0,4 0,4

celinska barja % 0,3 0,3 0,3 0,3

trajni nasadi z enoletnimi posevki % / / / 0,0

namakane njivske površine % / / / 0,0

sklerofilno rastlinstvo % / / / 0,0

skupaj kmetijska zemljišča z visoko naravno vrednostjo % 25,5 82,3 98,0 100,0
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Preglednica 45-3: Ocenjen delež kmetijskih območij visoke naravne vrednosti med vsemi kmetijskimi zemljišči v državah EU
Vir: CORINE Land Cover 2000, Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje in Geodetska uprava Republike Slovenije, 
2003; Zajem in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2000; preračuni Kmetijski inštitut Slovenije; 
Farm accountancy data network

enota Slovenija Grčija Avstrija Belgija EU-25

kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) milijon ha 0,8 3,6 3,4 1,4 127,0

podatki CORINE % 82,3 53,0 29,0 2,0 25,0

podatki FADN/MKGP % 62,9 9,0 9,0 1,0 /

Preglednica 45-2: Ocena deleža kmetijskih zemljišč na območjih visoke naravne vrednosti v okviru raznih scenarijev po Zajemu rabe 
kmetijskih zemljišč
Vir: Zajem in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2000; preračuni Kmetijski inštitut Slovenije

enota minimalni scenarij srednji scenarij maksimalni scenarij vsa kmetijska zemljišča

njive % / / 31,9 31,9

ekstenzivni travniki % 28,8 28,8 28,8 28,8

intenzivni travniki % / 24,1 24,1 24,1

vinogradi % / / / 3,8

zemljišča v zaraščanju % 3,8 3,8 3,8 3,8

ekstenzivni sadovnjaki % 3,0 3,0 3,0 3,0

obvodna zarast % 2,9 2,9 2,9 2,9

intenzivni sadovnjaki % / / / 0,8

hmeljišča % / / / 0,4

druga zamočvirjena zemljišča % 0,2 0,2 0,2 0,2

oljčniki % / / 0,2 0,2

trstičja % 0,2 0,2 0,2 0,2

plantaže gozd, drevja % / / 0,1 0,1

barja % 0,0 0,0 0,0 0,0

ostali trajni nasadi % / / / 0,0

skupaj kmetijska zemljišča z visoko naravno vrednostjo % 38,9 62,9 95,0 100,0
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Podatki za Slovenijo

Opredelitev deleža kmetijskih zemljišč v navedenih tipih temelji na 
uporabi različnih metodologij in virov podatkov. Za prva dva tipa kme-
tijskih območij visoke naravne vrednosti (kmetijska zemljišča z visokim 
deležem subnaravnega rastlinstva in kmetijska zemljišča, na katerih 
prevladuje nizko intenzivna pridelava ali mozaično prepletanje zemljišč 
z intenzivno pridelavo in zemljišč s subnaravnim rastlinstvom) so vir 
predvsem podatki o rabi zemljišč iz zajema CORINE, kombinirani s 
knjigovodskimi podatki kmetij FADN, za tretji tip kmetijskih območij 
visoke naravne vrednosti (kmetijska zemljišča, na katerih uspevajo 
redke rastlinske in živalske vrste) pa se večinoma črpajo iz zbirk o raz-
širjenosti posameznih rastlinskih in živalskih vrst. 

Delež kmetijskih območij visoke naravne vrednosti v Sloveniji je oce-
njen po podatkih o rabi zemljišč CORINE Landa Cover iz leta 2000. 
Ker še ne razpolagamo s podatki iz sekundarnega vira (FADN), oceno 
dodatno podkrepi ocena deleža teh območij po zbirki podatkov Zajem 
in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč, ki jo je v Sloveniji vzpostavilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Izračun de-

ležev za oba vira podatkov temelji na izdelavi treh scenarijev (minimalni, 
srednji, maksimalni), pri čemer je, glede na vključitev posameznih ka-
tegorij zemljišč, kot najverjetnejši in najstvarnejši izbran t. i. povprečni 
oziroma srednji scenarij. Vanj so vključena kmetijska zemljišča s pre-
vladujočo ekstenzivno rabo zemljišč, in sicer:

- v okviru zemljiških kategorij, ki jih vključuje CORINE – pašniki, 
kmetijske površine drobnoposestniške sestave, kmetijske površine 
z večjimi območji naravnega rastlinstva, naravni travniki, barja in 
resave, grmičasti gozd in celinska barja,

-  v okviru Zajema rabe zemljišč – ekstenzivni sadovnjaki, intenzivni 
travniki, ekstenzivni travniki, zemljišča v zaraščanju, obvodna zarast, 
barja, trstičja in druga zamočvirjena zemljišča.

Podatki za Evropo

CORINE Land Cover 2000, Mreža knjigovodskih podatkov s kmetij-
skih gospodarstev (FADN – Farm accountancy data network)
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46. ZEMLJIŠČA S KMETIJSKO-
OKOLJSKIMI UKREPI

CILJ

• Povečanje deleža površin, vključenih v ustrezne 
ukrepe Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa 
(SKOP) do 1/3 negozdnih kmetijskih površin znotraj 
ekološko pomembnih območij do leta 2008, od tega 
najmanj tretjina v ekološko kmetijstvo.

Kazalec prikazuje zemljišča, ki so vključena v izvajanje kme-
tijsko-okoljskih ukrepov skupaj in po tipih ukrepov. Relativni 
agregatni kazalec je delež površin s temi ukrepi v skupni po-
vršini kmetijskih zemljišč v uporabi. Ta kazalec ne zagotavlja 
neposredne informacije o okoljski učinkovitosti ukrepov, kaže 
pa na odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko, ki 
podpira okolju prijazne načine pridelave.

Podatki o površinah zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi se 
nanašajo na odobrene vloge za neposredna plačila za izvajanje 
posameznih okoljskih ukrepov v skladu z vsakoletno uredbo 
o izvajanju kmetijske politike. Skupne površine zemljišč, ki so 
vključene v kmetijsko-okoljske programe, so izračunane kot 
seštevek površin s posameznimi osnovnimi ukrepi (ukrepi, ki 
so vezani na žival). Ker se na isti površini lahko izvaja več različ-
nih kmetijsko-okoljskih ukrepov, osnovni podatek predstavljajo 
bruto površine zemljišč. Za izračun relativnega kazalca (delež 
površin pod kmetijsko-okoljskimi ukrepi na skupni površini 
kmetijskih zemljišč v uporabi) je praviloma uporabljen podatek 
o neto površinah (brez podvajanja površin, na katerih se izvaja 
več kakor en ukrep), kar je primerljivo z definicijo, uporabljeno 
za izračun kazalca za večino držav EU-15. 

Slika 46-1:   Delež površine, vključene v kmetijsko-okoljske pro-
grame v skupni površini kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji 
in EU-15 

Slika 46-2:   Struktura površine zemljišč, vključene v kmetijsko-
okoljske programe po tipih ukrepov v Sloveniji in EU-15 
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Kmetijska politika je prve ukrepe za podporo okolju pri-
jaznih načinov kmetovanja začela izvajati v letu 1999, v 
večjem obsegu pa po sprejetju Slovenskega kmetijsko-
okoljskega programa v letu 2001 (Ur. l. RS, št. 34/01). V 
prvem letu (2001) se je poskusno izvajalo deset ukrepov, v 
naslednjih letih pa se je njihovo število povečevalo in v letu 
2004 naraslo na 21. Kmetovalci se v program vključujejo 
prostovoljno, ukrepe pa izvajajo na delu ali celotnem gospo-
darstvu. S posebno pogodbo se obvežejo, da bodo najmanj 
minimalno določeno obdobje (praviloma pet let) kmetovali 
v skladu s predpisanimi pogoji za posamezen ukrep, ki od 
njih zahtevajo več kakor samo spoštovanje običajnih načel 
dobre kmetijske prakse. Z vključitvijo v kmetijsko-okoljski 
program pridobijo pravico do neposrednih plačil za kritje 
dodatnih stroškov ali nadomeščanje izgube dohodka zaradi 
zahtevnejšega načina kmetovanja. Neposredna plačila so 
praviloma vezana na površino zemljišč, na kateri se ukrep 
izvaja. Podpore v okviru kmetijsko-okoljskega programa 
so po vstopu v EU postale del Programa razvoja podeželja 
2004–2006 (Ur. l. RS, št. 116/04).
Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi se po letu 
1999 stalno povečujejo. V letu 1999 so se izvajali na 2.948 

ha, v letu 2001 na 90.486 ha, v letu 2004 pa že na 278.010 
ha (neto 177.682 ha). Površine so naraščale zaradi poveče-
vanja števila ukrepov, pa tudi zaradi vedno večjega odziva 
na posamezen ukrep. Delež površin s kmetijsko-okoljskimi 
plačili (neto) na skupni površini kmetijskih zemljišč v rabi se 
je povzpel od 1 % v letu 1999 na 36 % v letu 2004.
V letu 2004 je bilo 68 % površine zemljišč s kmetijsko-
okoljskimi ukrepi namenjeno izvajanju tistih ukrepov, ki 
prispevajo k ohranjanju kulturne krajine in biotske raznovrst-
nosti (189.899 ha). Ukrepi, ki zmanjšujejo porabo vložkov 
oziroma prispevajo k izboljšanju kakovosti tal in posredno 
voda, so zajeli 24 % (68.102 ha), ekološko kmetovanje kot 
najzahtevnejša oblika kmetijsko-okoljskih ukrepov pa 6 % 
(15.450 ha). Na preostalih zemljiščih so se izvajali ukrepi za 
zaščito oziroma ohranjanje ogroženih rastlinskih vrst.
V EU-15 so se v letu 2002 izvajali kmetijsko-okoljski ukrepi 
na 24 % skupnih kmetijskih zemljišč v uporabi. Največ jih 
je bilo namenjenih zmanjševanju porabe vložkov in eksten-
zifikaciji (40 %), sledijo ukrepi za ohranjanje biotske razno-
vrstnosti in krajine (30 %), drugi ukrepi (22 %) in ekološko 
kmetovanje (7 %). 

PODATKI IN VIRI

Preglednica 46-1:   Delež površine, vključene v kmetijsko-okoljske programe v skupni površini kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji 
in EU-15 
Vir:   Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva, MKGP (1999 do 2003); Poročilo o izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja za Repu-
bliko Slovenijo 2004-2006 za leto 2004, MKGP; KZU: SURS ; IRENA Indicator Fact Sheet: IRENA 1 – Area under agri-environment support 

Slovenija 1999 Slovenija 2000 Slovenija 2001 Slovenija 2002 Slovenija 2003 Slovenija 2004 EU-15 2002

enota ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

skupaj vsi kmetijsko-
okoljski ukrepi (bruto) 2.948 0,6 6.299 1,2 94.137 18,5 117.071 23,2 140.883 27,6 278.010 56,7 np np

skupaj brez podvajanja 
površin (neto) 2.948 0,6 6.299 1,2 np np np np np np 177.682 36,2 np 24,0
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Podatki za Slovenijo

Podatki so povzeti iz letnih poročil Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v posa-
meznem letu (vir: Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva; 
1999 do 2003; MKGP). Osnovni vir so podatki o neposrednih plačilih 
v kmetijstvu, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (ARSKTRP). To so podatki o odobrenih vlogah za 
posamezen ukrep oziroma odobrenih neposrednih plačilih po ukre-
pih. Za prva leta izvajanja Slovenskega kmetijsko-okoljskega programa 
(SKOP) (2001–2003), ki je prinesel možnost kombiniranja nekaterih 
ukrepov na isti površini, razpolagamo le s podatki o skupnih površinah 
zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi. Očiščeni podatki, brez pod-
vajanja površin (neto), so dostopni le za zadnje leto (2004) ter za leti 
1999 in 2000, ko se je na isti površini lahko izvajal le en ukrep. Za leto 
2004 so in v prihodnje bodo vir podatkov za izračun kazalcev letna 
poročila MKGP o izvajanju Programa razvoja podeželja, ki jih je Slo-
venija dolžna poslati tudi Evropski komisiji (uredba ES št. 1257/99). 
Sestavni del tovrstnih poročil je enotni obrazec s podatki o površinah 
zemljišč, za katere so sklenjene pogodbe o izvajanju kmetijsko-okolj-
skih ukrepov skupaj in po skupinah ukrepov. Obrazec se uporablja 
za izračun kazalcev razširjenosti kmetijsko-okoljskih ukrepov v vseh 
članicah EU. 

Vir podatkov o skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi (KZU) za izračun 
relativnega kazalca je Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Vsi 
podatki so osveženi enkrat na leto. 

Preglednica 46-2:   Struktura površine zemljišč, vključene v kmetijsko-okoljske programe po tipih ukrepov v Sloveniji in EU-15 
Vir:   Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva, MKGP (1999 do 2003); Poročilo o izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja za Repu-
bliko Slovenijo 2004-2006 za leto 2004, MKGP; IRENA Indicator Fact Sheet: IRENA 1 – Area under agri-environment support

Podatki za Evropo

Podatki za druge evropske države so povzeti po IRENA Indicator Fact 
Sheet; IRENA 01: Area under agri-invironment support, EEA/IRENA, 
DG AGRI. Izvorni podatki so pridobljeni na podlagi predpisanega 
spremljanja uresničevanja Programov razvoja podeželja v posameznih 
članicah EU (Common indicators for monitoring of implementation of 
RDPs; Council Regulation (EC) No 1257/1999). Podatki se nanašajo 
na površine zemljišč, za katere so sklenjene pogodbe o izvajanju po-
sameznega kmetijsko-okoljskega ukrepa. Osvežujejo se letno, vendar 
s precejšnjo zapoznelostjo (zadnji podatki so za leto 2002). 

Slovenija 1999 Slovenija 2000 Slovenija 2001 Slovenija 2002 Slovenija 2003 Slovenija 2004 EU-15 2002

enota ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

ekološko kmetovanje 355 12 3.010 48 8.330 9 11.762 10 16.275 12 15.450 6 np 7

zmanjšanje vnosov. 
kolobar. ekstenzifikacija 2.593 88 3.289 52 7.957 9 12.975 11 15.799 11 68.102 25 np 41

ohranjanje krajine in 
biotske raznovrstnosti 0 0 0 0 77.850 83 92.334 79 108.809 77 189.899 68 np 30

drugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.559 2 np 22

skupaj vsi ukrepi (bruto) 2.948 100 6.299 100 94.137 100 117.071 100 140.883 100 278.010 100 np 100



182

K
M

E
T

IJ
S

T
V

O


