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Slovensko podeželje na prelomnici

Časi, v katerih živimo, so – milo rečeno – izjemno pestri. Hitre 
spremembe in nepredvidljivi dogodki pomembno vplivajo na naš 
vsakdan. In če je včasih veljalo, da je življenje v vaseh počasnejše 

in bolj umirjeno, danes to drži le delno. Naše podeželje je namreč na 
pomembni prelomnici in v prihodnosti ga čakajo temeljite spremembe. 

Drži, da se številne vasi soočajo z različnimi strukturnimi težavami, da 
vse hitrejši tempo življenja prodira tudi na podeželje, da se prebivalstvo 
stara in da je naravni prirast v vaseh večinoma negativen, saj si mnogi 
mladi (zlasti višje izobraženi) zaradi pomanjkanja kakovostnih delovnih 
mest na podeželju poiščejo bivališče v bližnjih večjih mestih. 

Kot je v intervjuju, objavljenem na naslednjih straneh v tej reviji, 
povedala dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna 
za digitalno preobrazbo, imamo v Sloveniji dobrih 100 tisoč belih lis, ki 
niso pokrite z internetom, predvsem na podeželju. Takšne bele lise bodo 
sicer vedno obstajale, pa vendar je naša država v primerjavi z drugimi 
državami EU po pokritosti s širokopasovnim internetom precej visoko. 
»Uporabnikom je na voljo tudi tako imenovana univerzalna storitev. Če 
živijo kjerkoli v Sloveniji in nimajo dostopa do interneta, so upravičeni 
do 10-megabitne povezave, ki jim omogoča osnovne storitve,« je po-
vedala sogovornica, a opozorila, da je to za digitalizacijo in digitalno 
preobrazbo podeželja vendarle premalo.

Kljub pomanjkljivostim pa je vendarle vse več takih ljudi, ki slovenske 
vasi vidijo kot edini možen dom; ti so stanovanje v mestih zamenjali za 
hiško na vasi in jim življenje v naravi in z njo odtehta čas, ki ga porabijo 
za vožnjo v službo. Še bolj veseli smo tisti, ki lahko delamo na daljavo 
in imamo v vasi vso za to potrebno infrastrukturo. Digitalna povezljivost 
postaja namreč tudi na podeželju nepogrešljiva. 
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ZA DOBER OPRIJEM, STABILNOST 
VOZILA IN OPTIMALNO ZAŠČITO

 Kolesne verige za traktorje  
in delovne stroje

 Vlečne gozdarske verige

 Gozdarski program – verige, 
kavlji, drsniki, …

 +386 (0)4 537 09 00       
 info@veriga-lesce.com
 www.veriga-lesce.com

100 let podjetja VERIGA
Podjetje Veriga letos praznuje prav poseben jubilej, 100. obletnico delovanja. V vseh teh letih 
se je proizvodni program dopolnjeval, razvijal in danes se lahko pohvali z vrsto kakovostnih 
produktov, stabilno strukturo, prepoznavno blagovno znamko in moderno proizvodnjo.   

Tovarna Veriga je bila ustanov-
ljena daljnega leta 1922. Takrat je 
proizvodni program zajemal vijake, 
odkovke, težke sidrne verige, gozdar-
ske vlečne verige, transportne verige 
za rudarstvo in raznovrstne metrske 
verige različnih debelin. Kasneje se 
je proizvodnja razširila na zaščitne 
verige za traktorje in delovne in ter 
snežne verige za avtomobile. V teh 
časih je Veriga zaposlovala več kot 
1.500 delavcev. 

Eno izmed prelomnih let je bilo 
leto 1992, ko je bila narejena, paten-
tirana in certificirana veriga RIVAL 
COMPACT, predhodnica današnjih 
avtomobilskih verig. Naslednji večji 
korak pa je bil storjen leta 1998, ko se 
je podjetje lastniško preoblikovalo in 
preimenovalo v VERIGA K. F., d. o. o. Z 
letom 2005 so prvi na trgu predstavili 
linijo derez za prosti čas, ki jo neneh-
no nadgrajujejo in razvijajo.

Vizija podjetja je postati eden od 
treh največjih proizvajalcev kolesnih 
verig na svetu in najti primerno pokri-
valo za vsako pnevmatiko. Prav zato 
nenehno razvijajo nove izdelke in 
izboljšave obstoječih produktov na 
področju prijaznosti uporabe, pod-
pore strankam in skrbi za okolje. Pos-

lanstvo je stalno izboljševanje kako-
vosti izdelkov in njihovo približevanje 
uporabniku s ciljem zagotavljanja ce-
lostne in kakovostne rešitve.

Danes skozi štiri linije izdelkov 
(VERIGAsnow, VERIGAforest, VERI-
GAsport in VERIGAtpc) proizvodnji 
program obsega:

 ▪ snežne verige za avtomobile, 
lahka dostavna vozila, 4 × 4 (no-
vost je Tractiva – avtomobilska 
veriga brez vpenjanja zadaj),

 ▪ gozdarske kolesne verige,
 ▪ vlečne gozdarske verige,
 ▪ program gozdarskih elementov,
 ▪ gosenice za gozdarske stroje,
 ▪ zaščitne verige za delovne 

stroje,
 ▪ pohodne dereze za čevlje 

(novost so dereze za otroke in 
dereze za tek) in

 ▪ preostali športni program (po-
hodne palice, nahrbtniki …).

Veriga z leti vedno bolj uspešno 
konkurira največjim svetovnim pro-
izvajalcem verig. Izdelki se proda-
jajo tako na domačem kot tudi na 
svetovnih trgih. Danes izvaža v več 
kot 61 držav, delež izvoza pa je več 
kot 90-%.

Skupaj do vrha ali Together to the 
top je slogan podjetja in tudi vsako-
dnevna motivacija. To je tudi tema 
letošnjega jubilejnega leta. Veriga bo 
namreč skupaj z zaposlenimi in širšo 
lokalno skupnostjo izpeljala 12 dobrih 
del – za vsak mesec leta in 6. novem-
bra (ko je bilo podjetje let 1922 prvič 
vpisano v register) odprla vrata za vse 
obiskovalce. Tam se jim bodo pridružili 
tudi športniki, s katerimi sodeluje že 
leta (med njimi so Ilka Štuhec, Ela Milič, 
Viki Grošelj, curling ekipa Veriga, Špela 
Perše). Lokalni skupnosti je Veriga že 
podarila defibrilator, šoli v Strahinju 
učne table, imeli so Verigin izobraževal-
ni dan, prispevali so v dobrodelni sklad, 
s katerim so otroci iz ogroženih družin 
odšli na morje, do konca leta pa se bo 
zvrstila še vrsta drugih dobrodelnih 
aktivnosti. Tako bodo ob 100-letnici v 
Lesce (kjer podjetje deluje že vseh 100 
let) z okolico vpletli verigo dobrih del.

Tractiva - novost v letu 2022
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Ne le digitalne 
rešitve, za pametno 
podeželje potrebujemo 
predvsem pametne ljudi
Avtorica: Andreja Šalamun 
»Za pametno podeželje ne potrebujemo samo digitalnih orodij in rešitev, 
ampak v prvi vrsti pametne ljudi z vizijo in motivacijo, da se soočajo z iz-
zivi,« je prepričan evropski poslanec in veliki zagovornik pametnih vasi 
Franc Bogovič. Digitalne tehnologije so sicer pomembno orodje, a nika-
kor ne edino za ohranjanje in razvoj podeželja v prihodnosti, na katerega 
bo pomembno vplivala tudi zelena transformacija družbe. 

Kaj sploh so pametne skup-
nosti in kdaj lahko govorimo 
o pametnem podeželju? De-

finicija določa, da so pametne vasi 
tiste podeželske skupnosti, ki za iz-
boljšanje gospodarskih, socialnih ali 
okoljskih izzivov uporabljajo inova-
tivne rešitve in digitalne tehnologije 
za izboljšanje svoje odpornosti, pri 
čemer gradijo na lokalnih prednos-
tih in priložnostih ter se povezujejo 
z drugimi skupnostmi in akterji na 
podeželskih in mestnih območjih. 
»Kot pomembnejši dejavnik za razvoj 
podeželja identificiramo digitalizaci-
jo,« pravijo na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
in dodajo, da je oživitev storitev na 
podeželju z digitalnimi in socialnimi 
inovacijami možna z uporabo orodij 

za informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo ter z ukrepi in projekti, ki 
jih vodi skupnost. »V tem konceptu so 
pametne vasi eden od mehanizmov, 
ki aktivno vključuje modernizacijske 
pristope in imajo v osrčju svojega cilja 
poleg povezovanja tudi digitalizacijo 
podeželja in kmetijstva,« pravijo.

Franc Bogovič pa je prepričan, da 
»pametne vasi tvorijo predvsem ljud-
je, ki prevzamejo pobudo in mobilizi-
rajo lokalne potenciale za reševanje 
izzivov na podeželju. Digitalne teh-
nologije so pomembno orodje, a ne 
edino za ohranjanje in razvoj pode-
želja v prihodnje.« Prepričan je, da za 
pametno podeželje ne potrebujemo 
samo digitalnih orodij in rešitev, am-
pak v prvi vrsti pametne ljudi z vizijo 
in motivacijo, da se soočajo z izzivi. 

Meni, da je slovensko podeželje v tem 
pogledu že zelo pametno, še vedno 
pa so priložnosti za izboljšanje. »Pri 
tem moramo rešitve poiskati in razviti 
sami ali pa povzeti najboljše prakse 
od drugod,« pravi Bogovič.

Najmočnejši tisti, ki so že doslej 
vlagali v podeželje 

Na tem področju so najmočnejše 
države tiste, ki so že v preteklosti 
veliko vlagale v razvoj podeželja in 
kmetijstva – torej predvsem drža-
ve srednje Evrope in Skandinavije, 
medtem ko so države evropskega 
juga in vzhoda lahko svarilo, kaj se 
zgodi s podeželjem, če se zanemarja. 
»Hrvaška in Srbija ter ostale države 
jugovzhodne Evrope so na primer  v 
zadnjih treh desetletjih izgubile ogro-
men del populacije, ker so se mladi 
izselili s podeželja najprej v mesta, 
potem pa s trebuhom za kruhom čez 
mejo,« pove Franc Bogovič. Doda, da 
ima naša država nedvomno danosti, 
da na tem področju postane ena od 
vodilnih držav, v kateri bi razvijali, te-
stirali in pilotno implementirali rešit-
ve s področja pametnega upravljanja 
podeželja.

Veliko aktivnosti na lokalni ravni 
V Sloveniji imamo še dovolj ohra-

njeno in poseljeno podeželje, da ga 
torej lahko razvijamo v smeri pamet-
nih rešitev. »Veliko aktivnosti poteka 
na lokalni ravni in dobri projekti se 
širijo s pomočjo različnih shem, kot je 
na primer CLLD – podpora Lokalnim 
akcijskim skupinam. Pogrešam malo 
več aktivnosti na področju države, 
saj občine ne morejo vsega doseči 
same,« pravi Franc Bogovič. Izpostavi 
projekte, ki pokrivajo zelo širok spek-
ter, in sicer tako tematsko kot geo-
grafsko. »S področja oskrbe starejših 
je to na primer Srebrna pametna vas 
Senovo, ki zajema inovativne rešit-
ve za izboljšanje bivanja predvsem 
starejših občanov. Na področju mo-
bilnosti sta svetla primera Sopotniki, 
ki omogočajo brezplačne prevoze za 
starostnike širom Slovenije, in Toyo-
taGO, ki v Kočevju omogoča prevoze 
na poziv za vse občane in je vrhunska 
alternativa klasičnim avtobusnim li-
nijam. Poznamo tudi že energetsko 
samooskrbne vasi, kot sta Luče in s 
strani platforme Suncontract podprta 
vas v občini Radeče. Slovensko podje-
tje EFOS svojo rešitev Trapview, mrežo 

Osnova za financiranje 
pametnih vasi v več uredbah 
in skladih

Pametne vasi imajo v prihaja-
jočem večletnem finančnem 
okviru (VFO 2021–2027) osnovo 
za financiranje v več uredbah 
in skladih, države članice pa 
so morale projekte Pametnih 
vasi umestiti v Partnerske 
sporazume in svoje Operativ-
ne programe, pojasni evropski 
poslanec Franc Bogovič. »Pri 
tem bodo morale v končni 
fazi države zagotoviti tudi za-
dostno financiranje občin, saj 
so te tiste, ki so zadolžene za 
zagotavljanje infrastrukture 
(prometna, okoljska, šolska, 
socialna, zdravstvena, špor-
tna, kulturna, širokopasovne 
povezave), ki je predpogoj za 
primerljivo kakovost življenja 
na podeželju s kakovostjo živ-
ljenja v mestih,« opozori.

V uredbi Skupne kmetijske 
politike je tako zapisana 
zahteva, da imajo strateški 
načrti kmetijstva vseh držav 
članic posebno poglavje Kon-
cept razvoja pametnih vasi. 
»V okviru Sklada za razvoj 
podeželja (njegova celotna 
vrednost znaša 85,3 milijarde 
evrov) bodo za to namenjena 
sredstva za vlaganja v digita-
lizacijo podeželja in kmetij-
ske proizvodnje, povezovanje 
kmetov in skupen nastop na 
trgu, promoviranje digitali-
zacije in inovacij, spodbuja-
nju podjetništva, generacij-
ske prenove (mladi kmetje), 
podporo kratkim prodajnim 
verigam, dolgotrajni oskrbi na 
kmetijah, diverzifikaciji dejav-
nosti na podeželju in shemam 
CLLD (podpora Lokalnim ak-
cijskim skupinam),« našteje 
sogovornik.

Slovenija ima 
nedvomno 

danosti, da na tem 
področju postane ena od 
vodilnih držav, v kateri 
bi razvijali, testirali in 
pilotno implementirali 
rešitve s področja 
pametnega upravljanja 
podeželja.
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avtomatskih senzorjev za beleženje 
škodljivcev na kmetijskih površinah, 
trži po celem svetu. Pri tem je po-
membno izpostaviti, da so bila evrop-
ska sredstva pomemben vir za zagon 
veliko takšnih projektov,« našteje so-
govornik in doda, da je največja šibka 
točka v Sloveniji »slabo sodelovanje 
in povezovanje različnih deležnikov. 
To se odraža že v tem, da nam do zdaj 
ni uspelo vzpostaviti regionalizacije 
Slovenije. Regije bi ogromno pripo-
mogle prav k uvajanju takšnih pro-
jektov,« je prepričan.

Pametne vasi uvajamo že tri 
desetletja

Na kmetijskem ministrstvu pravijo, 
da uvajanje koncepta pametnih vasi 
v Sloveniji ni novost. »Lahko bi rekli, 
da se mehanizem v podobnih oblikah 
izvaja že 30 let, na začetku preko pro-
gramov celotnega razvoja podeželja 

in vasi, kasneje preko pristopov LE-
ADER in CLLD.« 

Ministrstvo je v okviru obstoje-
čega Programa razvoja podeželja 
2014-2020 podprlo številne projekte, 
ki sledijo konceptu pametnih vasi. V 
okviru Programa razvoja podeželja 
2014-2020 se izvaja ukrep LEADER, ki 
je prepoznan kot eden pomembnejših 
orodij za izvajanje koncepta pamet-
nih vasi. 

Cilj ukrepa LEADER je namreč 
spodbujanje socialne vključenosti, 
zmanjševanje revščine in gospodar-
ski razvoj podeželskih območij s po-
udarkom na pospeševanju lokalnega 
razvoja teh podeželskih območij. Te-
melji na pristopu od spodaj navzgor 
in tako omogoča lokalnemu prebi-
valstvu, da z oblikovanjem lokalnih 
partnerstev, tako imenovanih lokalnih 
akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča 
o prioritetah in razvojnih ciljih lokal-

Storitve bančništva in financiranja
Skupine Sparkasse.

Vi skrbite za ves svet.
Dovolite, da mi poskrbimo
za vaše finance.

• Financiranje investicij in tekočega poslovanja  
z bančnim financiranjem.

• Financiranje na podlagi ostopa terjatev - factoring.
• Nakup ali najem dražjih strojev s finančnim  

ali operativnim leasingom.
• Obročno financiranje s kartico Diners Club.

www.sparkasse.si

Obiščite nas na sejmu AGRA, v Gornji 
Radgoni (20.-25.8.2022), v hali A1.

Pametno podeželje naj bo tudi trajnostno 

»Trajnostno in okolju prijazno naravnano podeželje je ena od temelj-
nih usmeritev pametnega razvoja podeželja, saj bo le podeželje, ki 
bo ljudem in okolju prijazno, zeleno in prijetno za bivanje, takšno, 
v kakršnem bodo sedanje in prihodnje generacije želele živeti,« 
je prepričan Franc Bogovič. Tehnologije, ki so del pametnih vasi, 
težijo k manjši porabi energije in surovin, zato bodo pomembno 
pripomogle k zeleni prihodnosti slovenskega podeželja. »Rešitve, 
ki jih uporabljajo, najdemo na širokem spektru: energetika, kme-
tijstvo, mobilnost, pametno komunalno upravljanje in razsvetljava 
so samo nekatere, ki neposredno vplivajo na okolje. Seveda pa tudi 
ostale, kot so pametne rešitve v turizmu, zdravstvu in dolgotrajni 
oskrbi, pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju podeželja.«

Bogovič meni, da zelena transformacija slovenskega podeželja 
odpira številne priložnosti, a opozarja, pa prehod ne bo brez težav 
in da bodo zaostreni pogoji za kmetovanje slovensko kmetijstvo 
postavili pred izziv. »Verjamem sicer, da bo na voljo dovolj novih 
in inovativnih orodij in rešitev, ki bodo kmetom pomagale pri pre-
hodu v bolj zeleno kmetovanje,« pravi in doda, da bo morala imeti 
država pri tem veliko več posluha do te problematike kot do zdaj. 

Na drugi strani ima zelena transformacija na nekaterih področjih 
na podeželju prednosti pred mestom. Eno od takih področij z og-
romnimi potenciali je na primer mobilnost, drugo pa energetika, saj 
na podeželju lažje zagotovimo površine za pridobivanje obnovljivih 
virov energije. Kot pravi poslanec, je v Sloveniji na voljo ogromno 
hiš in poslopij, na katere bi lahko namestili sončne elektrarne. 

nega območja. V projektu Pametne 
vasi za jutri so tako na primer sodelo-
vali LAS Posavje (vodilni partner), LAS 
Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, 
LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih lju-
deh 2020, v projektu Digitalne rešitve 
ZA izzive podeželja pa so sodelovali 
LAS S CILjem (vodilni partner), LAS 
Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 
2020 in LAS Mežiške doline. Prav tako 
LAS-i na svojem območju izvajajo 
številne manjše projekte s področja 
pametnih vasi. 

Kot poudarjajo na kmetijskem mi-
nistrstvu, so pomemben prispevek h 
konceptu pametnih vasi tudi podpore 
širokopasovni infrastrukturi oziro-
ma naložbe v internet na podeželju. 
Doslej so pokrili kar 80 odstotkov  
t. i. belih lis na območju celotne Slo-
venije, preostale pa naj bi podprli z 
dodatnim javnim pozivom. 

Podpirajo digitalizacijo kmetijstva
Velik poudarek v tem program-

skem obdobju so na ministrstvu na-
menili digitalizaciji v kmetijstvu, ki jo 
podpirajo preko podukrepa naložbe 
v kmetijska gospodarstva, podukrepa 
naložbe v vzpostavitev in razvoj ne-

Kmetijsko 
ministrstvo je 

v okviru obstoječega 
Programa razvoja 
podeželja 2014–2020 
podprlo številne projekte, 
ki sledijo konceptu 
pametnih vasi. V okviru 
Programa razvoja 
podeželja 2014–2020 se 
izvaja ukrep LEADER, 
ki je prepoznan kot eden 
pomembnejših orodij 
za izvajanje koncepta 
pametnih vasi. 

kmetijskih dejavnosti, ukrepa sode-
lovanje preko EIP projektov, ki vklju-
čujejo iskanje rešitev za razvoj praks, 
procesov ali tehnologij na področju 
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva 
in prilagoditve na podnebne spre-
membe.

Koncept pametnih vasi predstavlja 
številne možnosti za celostni razvoj 
podeželja in ga bodo v programskem 
obdobju 2023–2027 podpirali v okvi-
ru pristopa LEADER, kot pravijo na 
ministrstvu. Nanašal se bo zlasti na 
izboljšanje gospodarskih, socialnih ali 
okoljskih izzivov z uporabo inovativ-
nih rešitev in digitalnih tehnologij. Cilj 
koncepta pametnih vasi je prispevati 
k razvoju osnovnih storitev in dvigu 
kakovosti življenja na podeželju.

Spodbuda tudi na evropski ravni 
EU se je jasno zavezala k podpori 

podeželja, kar je predsednica komi-
sije Ursula von der Leyen tudi večkrat 

javno povedala. Kot pravi Bogovič, je 
ključna pri zavezanosti EU za razvoj 
pametnega podeželja Dolgoročna vi-
zija za razvoj podeželja, ki jo je lani 
predstavila podpredsednica Evrop-
ske komisije Dubravka Šuica. »Vizija 
predvideva vzpostavitev pakta za po-
deželje, ki bo vključeval deležnike na 
lokalni, regionalni, nacionalni in EU 
ravni. Ti bodo spodbujali ekonom-
sko, socialno in teritorialno kohezijo 
podeželskih skupnosti. Akcijski načrt 
za spodbujanje trajnostnega, skla-
dnega in celostnega razvoja pode-
želja, ki ga prav tako opredeljuje ta 
vizija, pa predvideva bolj usklajeno 
sodelovanje že vzpostavljenih politik 
EU za podeželska območja, kot sta 
npr. kohezijska in Skupna kmetijska 
politika, in sodelovanje številnih dru-
gih področnih politik EU z namenom 
vzpostavitve močnejšega, povezane-
ga, odpornega in uspešnega pode-
želja,« pojasni evropski poslanec.  

Pametne vasi so tiste 
podeželske skupnosti, 

ki za izboljšanje gospodarskih, 
socialnih ali okoljskih izzivov 
uporabljajo inovativne rešitve 
in digitalne tehnologije za 
izboljšanje svoje odpornosti, 
pri čemer gradijo na lokalnih 
prednostih in priložnostih 
ter se povezujejo z drugimi 
skupnostmi in akterji na 
podeželskih in mestnih 
območjih.
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Dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna za 
digitalno preobrazbo

Na vlak digitalne 
preobrazbe moramo 
stopiti čim prej

Dr. Emilija Stojmenova Duh sodi med pionirje uvajanja koncepta pame-
tnih vasi v Sloveniji, na tem področju pa je bila dejavna tudi v okviru EU. 
Sodelovala je pri dveh uspešnih pilotnih projektih uvajanja digitalizacije 
na podeželje: v Kungoti in Šmarju pri Kopru. Kot doktorici elektrotehnič-
nih znanosti ji strokovnih kompetenc za vodenje Službe vlade RS za di-
gitalno preobrazbo zagotovo ne manjka, zanimalo pa nas je, na kakšen 
način bo pospeševala razvoj koncepta pametnih vasi.
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Kot strokovnjakinja in 
predstavnica civilne 
družbe ste zavzemali 

stališče, da se je treba razvoja 
pametnih vasi lotiti celovito in 
določiti ukrepe ter tudi postaviti 
odgovornost za njihovo izvedbo. 
Poudarili ste, da ima pri tem 
ključno vlogo država. Zdaj ste 
sami del ministrske ekipe. Kako se 
boste lotili pospeševanja razvoja 
pametnih vasi?

Za razvoj pametnih vasi je pristojno 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, imamo pa srečo, da je mi-
nistrica Irena Šinko za področje digi-
talizacije zelo dovzetna. O tem sva se 
že pogovarjali, konec avgusta ali na 
začetku septembra načrtujeva obisk 
primerov dobre prakse, da se ministri-
ca seznani z uporabo interneta stvari 
oziroma digitalizacije v kmetijstvu, 
potem pa se bomo posvetili razvoju 
konceptov. Imava odličen odnos in 
ocenjujem, da bom lahko z njo delila 
izkušnje iz naših preteklih projektov. 

Ste torej optimistični?
Sem, moramo pa se zavedati, da 

je bil marsikateri dokument na tem 
področju že pripravljen pred nasto-
pom moje funkcije. Nacionalni načrt 
za okrevanje in odpornost, kjer so na 
voljo sredstva tudi za razvoj pame-
tnih vasi, je že oblikovan, možnosti 
za spremembe ni veliko. Imamo tudi 
večletni finančni okvir, kjer je tudi 
na voljo nekaj sredstev, deležna jih 
je tudi naša služba. Pri večletnem 
finančnem okviru je morda nekoli-

ko več svobode kot pri Nacionalnem 
načrtu za okrevanje in odpornost. Pri-
dobiti se da tudi nekaj kohezijskih 
sredstev. Pripravlja in potrjuje se 
skupna kmetijska politika, kamor se 
lahko vključijo tudi sredstva za pame-
tne vasi. Zato se mi zdi pomembno, 
da si s kmetijsko ministrico čim prej 
ogledava primere dobrih praks.

Koliko sredstev se bo letos 
in naslednje leto namenilo za 
digitalizacijo podeželja?

Smo ravno v času potrjevanja do-
kumentov, pripravlja se proračun in 
večletni finančni okvir ter razrezi za 
Nacionalni načrt za okrevanje in od-
pornost, zato vam te informacije ne 
morem dati. 

Kakšna pa bo vloga vaše službe pri 
razvoju pametnih vasi?

Zadolženi smo za razvoj infra-
strukture. V Sloveniji imamo dobrih 
100 tisoč belih lis, ki niso pokrite z 
internetom, predvsem na podeželju. 
Pripravljamo načrt gigabitne infra-
strukture in verjamem, da bo konec 
avgusta potrjen na vladi. V njem so 
zapisani ukrepi, s katerimi bi pokri-
li čim večji del Slovenije z gigabitno 
infrastrukturo. Mednje sodijo tudi 
projekti gradnje odprtega široko-
pasovnega omrežja (GOŠO), ki jih 
želimo izvesti do konca. Če drugače 
ne bo šlo, razmišljamo tudi o sate-
litskem internetu. Vsi ukrepi bodo 
vključeni v Načrt razvoja gigabitne 
infrastrukture do leta 2030, ki je tudi 
en od pogojev za črpanje sredstev iz 

Trenutno je meja 
za določitev 

širokopasovnega 
interneta 30 megabitov 
na sekundo. Do leta 
2030 se bo ta dvignila 
na 100 megabitov na 
sekundo. Ker se ta meja 
nenehno zvišuje, se v 
Sloveniji povečuje tudi 
število belih lis. 
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Nacionalnega načrta za okrevanje in 
odpornost. 

So še druge možnosti?
Agencija za komunikacijska omrež-

ja in storitve (AKOS) lahko dodeli fre-
kvence operaterjem, če se ti zavežejo, 
da bodo z internetom pokrili določe-
na območja. Operaterji so se zaveza-
li, da bodo to naredili do leta 2025. 
Trudili se bomo, da bomo do takrat 
pokrili čim večje območje države. Tre-
nutno je največ belih lis na Koroškem, 
v Halozah, Kozjanskem in na Krasu. Po 
drugi strani pa ima marsikateri kraj 
na podeželju boljše povezave kot v 
mestih. Bele lise so namreč tudi v 
mestih. So pa bolj odročni predeli 
praviloma slabše opremljeni, ker se 
operaterjem to ne splača. V Sloveniji 
je poseljenost zelo razpršena, zato 
bi bila pokritost bolj odročnih delov 
precejšen finančni zalogaj. 

Bo na najbolj odročnih območjih 
za pokritost s širokopasovnimi 
povezavami poskrbela država?

Ni tako preprosto. Da lahko država 
posega na določeno območje, mora 
najprej preveriti, ali za želeni poseg 
morda obstaja tržni interes. Če ga iz-
kaže katerikoli operater, država na to 
območje ne sme posegati. Dogaja pa 
se, da operater tržni interes izkaže, 
potem pa ga ne udejanji. Šele ko se 
dokončno izkaže, da operater ne bo 
vlagal, lahko nastopi država. Da pa bi 
država zagotovila pokritje celotnega 
območja Slovenije, ni izvedljivo, ker 
za to ni dovolj denarja. 

Torej bodo bele lise vedno 
obstajale.

Drži, vendar je Slovenija v EU po 
pokritosti s širokopasovnim inter-
netom precej visoko. Uporabnikom 
je na voljo tudi tako imenovana uni-
verzalna storitev. Če živijo kjerkoli v 
Sloveniji in nimajo dostopa do inter-
neta, so upravičeni do 10-megabitne 
povezave, ki jim omogoča osnovne 
storitve. Je pa to za digitalizacijo in 
digitalno preobrazbo premalo. 

Je digitalizacija za razvoj pametnih 
vasi nujna?

V Evropi sta dve skupini. Prva trdi, 
da ne, sama pa sodim v tisto, kjer 
menimo, da je digitalizacija pogoj za 
razvoj pametnega podeželja. 

Pri tem je verjetno ključen 
širokopasovni internet.

Trenutno je meja za določitev širo-
kopasovnega interneta 30 megabitov 
na sekundo. Do leta 2030 se bo ta 
dvignila na 100 megabitov na sekun-
do. Ker se ta meja nenehno zvišuje, 
se v Sloveniji povečuje tudi število 
belih lis. 

Kako zmogljiv internet je potreben 
za omogočanje avtomatizacije in 
robotizacije na določeni kmetiji?

Odvisen je od posamezne dejav-
nosti. Za avtomatizacijo in roboti-
zacijo je potreben internet stvari. 
Tu so potrebni omrežji LoRaWAN ali 
NB-IoT, z njima pa je Slovenija kar 
dobro pokrita. Omogočata uporabo 
senzorjev in komunikacijo med njimi, 
kar je za robotizacijo ključno. Ne gre 
za ista omrežja, kot jih potrebujemo 
za brskanje po internetu. 

Lahko navedete primer?
Na Kungoti in v Šmarju pri Kopru 

ni bilo Wi-Fi omrežja, obstajalo pa je 
omrežje NB-IoT, zato je bilo mogoče 
izvesti avtomatizacijo vinogradov. 

Poleg belih lis je torej težava tudi 
v pomanjkanju znanja in vedenja 
o tem, kaj je na voljo in kakšno 
infrastrukturo za posamezno 
dejavnost potrebujemo. 

Drži. Pomanjkanje znanja in kom-
petenc je področje, s katerim se bo 
moralo ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano veliko ukvarjati. 
Pri digitalizaciji gre za senzorje, po-
datke, algoritme in odločanje na pod-
lagi podatkov. Omenjeno je osnova 
za digitalno preobrazbo, v katero so 
vključeni tudi procesi. Avtomatizacija 
in robotizacija sta korak pred tem, pri 
njima ne gre za digitalizacijo. Z njuno 

pomočjo dela, ki jih izvajamo fizično, 
opravljamo s stroji in roboti, ne vpli-
vamo pa na procese. 

Boste poleg razvoja infrastrukture 
skrbeli še za druga področja?

Tudi za digitalne kompetence, da 
ljudi ozavestimo, da bodo znali upo-
rabljati digitalne javne storitve, ki so 
na voljo. Pri pametnih vaseh namreč 
ne gre le za kmetijstvo, temveč ves 
spekter storitev, ki jih potrebujejo 
prebivalci podeželja. Primerljivo s 
storitvami v mestih, da bo dostop 
do storitev enak za meščane in po-
deželane.

Kaj želite v svojem mandatu doseči 
na področju digitalizacije?

Poleg pokritosti, da ima vsak 
dostop do interneta, je zame ključ-
no, da ga zna vsak tudi uporabljati. 
Digitalna znanja in spretnosti si pos-
tavljam kot zelo pomembno prioriteto 
– ne glede na starost, spol, status, 
poklic ali kraj bivanja. Ključno pred-
nost digitalizacije pa vidim v dostopu 
do znanja in informacij. Na tem bomo 
veliko delali, da opolnomočimo ljudi 
z znanjem in spretnostmi, da bodo 
sposobni digitalne preobrazbe. Obe-
nem želimo čim bolj digitalizirati jav-
ne storitve na vseh področjih in ljudi 
izobraziti, da bodo vedeli, kaj obstaja, 
ter bodo to znali uporabljati. 

Kaj kažejo vaše izkušnje na pilotnih 
projektih v Šmarju pri Kopru in 
Kungoti?

Ko so kmetje ugotovili, katere teh-
nološke možnosti obstajajo in kakšne 
koristi jim prinašajo, se je njihova 
inovativnost razcvetela. Zmanjšali 
so stroške poslovanja, izboljšali nje-
govo učinkovitost, zmanjšujejo vpliv 
na okolje, ker jim, npr., ni treba gno-
jiti na pamet, ampak le tam, kjer je 
treba. Vključili so tudi drone, kjer s 
prepoznavo slik na velikih površinah 
ugotavljajo, ali na posevkih prihaja 
do bolezni. Izboljšujejo kakovost iz-
delkov. So navdušeni. Gre za izjemen 
napredek, saj smo jih na začetku mo-
rali prepričevati, da potrebujejo inter-
net, danes pa so veliki strokovnjaki za 
tehnološko podporo digitalizaciji. In 
tudi razmišljajo o razvoju koncepta 
pametnih vasi v svojem okolju. 

Gre za mlajše ali starejše kmete?
Za mlajše, stare med 30 in 40 let, ki 

so mladi prevzemniki. Pri starejših od 
60 let praviloma prevladuje mnenje, 

da interneta in sodobnih tehnologij 
ne potrebujejo. 

V Sloveniji bo torej treba narediti 
tehnološki in miselni preboj.

Nujno. In menim, da nam bo us-
pelo. Zelo me veseli, da je kmetijska 
ministrica za te stvari zelo dovzetna. 
Vedeti pa moramo, da je digitalna 
preobrazba na vseh segmentih v so-
dobnem svetu dano dejstvo; če tega 
ne bomo razumeli, bo razvojni vlak 
odpeljal brez nas. Ob tem pa se je 
treba zavedati, da digitalna omrežja 
prinašajo tudi nevarnosti, ki jih mo-
ramo nasloviti, zlasti pri otrocih in 
mladostnikih. Digitalna pismenost 
zajema tudi odpornost pred nevar-
nostmi, ki jih splet prinaša. 

Verjamete, da bo digitalizacija 
postala del našega vsakdanjika?

Da, pri čemer velja dodati, da bo 
prispevala tudi k zeleni preobrazbi. 
S pomočjo senzorike lahko bistveno 
zmanjšamo vplive na okolje. Kmetij-
stvo je velik onesnaževalec, s pravil-

»Pri pametnih 
vaseh ne gre le 

za kmetijstvo, temveč za 
celovit spekter digitalnih 
storitev, ki jih potrebujejo 
prebivalci podeželja.«

nim doziranjem gnojil in fitofarma-
cevtskih sredstev je mogoče vplive 
na okolje pomembno zmanjšati. Tre-
nutno pa so velika težava pretrgane 
dobavne verige, saj ni na voljo čipov 
in ostale opreme, ki je za digitaliza-
cijo potrebna. To bo trajalo še nekaj 
časa. 

»Ljudi želimo 
opolnomočiti z 

znanjem in spretnostmi, 
da bodo sposobni 
digitalne preobrazbe.«
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EU pozabila na vojaško, 
prehransko in energetsko varnost
 
EU se je v zadnjih letih soočala s številnimi krizami (finančna, migrantska, Brexit, Covid 19), 
ruska invazija v Ukrajino pa je dokončno pokazala, da smo v EU premalo pozornosti posvečali 
trem temeljnim varnostim: vojaški, prehranski in energetski varnosti. 

Vojaška varnost
Če je še do nedavnega v številnih 

državah EU, tudi v Sloveniji, vlaga-
nje sredstev v obrambo in ustrezno 
opremljenost obrambnih sil veljalo 
kot nepotrebno, je Putinova agre-
sija v Ukrajini prinesla streznitev za 
evropske voditelje, predvsem tiste z 
leve strani političnega spektra, ki so 
na investicije v vojsko gledali kot na 
nekaj nepotrebnega in tako zavestno 
slabili obrambne zmogljivosti tako 
lastnih držav kot zveze NATO. Takšen 
primer je Nemčija, ki namerava letos 
za vojaško opremo nameniti 100 mili-
jard EUR in tako doseči 2 % sredstev 
BDP za obrambo, kot to od držav 
članic pričakuje zveza NATO. Tudi za 
novega slovenskega obrambnega mi-
nistra Marjana Šarca in premierja dr. 
Roberta Goloba je bil en obisk vrha 
zveze NATO dovolj, da sta razumela 
resnost trenutne varnostne situacije v 
Evropi in prešla od nesmiselnih idej o 
“partizanski reorganizaciji Slovenske 
vojske”. Navedena gospoda sta pred 
ostalimi zavezniki obljubila hitrejše 
povečevanje proračuna za obrambo, 
ki je trenutno na 1,22 % BDP, kar je 
najmanj med vsemi članicami NATA.

Prehranska varnost
Skupna kmetijska politika EU (SKP) 

je v covid krizi dokazala, da je dovolj 
robustna, da je EU lahko zagotavlja-
la prehransko varnost na evropskih 
tleh. Pa vendar ima vojna v Ukrajini 
velik vpliv na cene hrane; dražijo se 
osnovne surovine, pšenica, koruza, 
soja, energenti – elektrika, plin, po-
sledično tudi mineralna gnojila, s či-

mer se ogroža proizvodnja cenovno 
dostopne hrane v EU. 

Še hujši vpliv na prehransko var-
nost pa ima ruska agresija v Ukrajini 
na države Bližnjega vzhoda in Severne 
Afrike. V Egiptu, ki kar 80 % pšenice 
uvaža iz Rusije in Ukrajine, z name-
nom preprečevanja lakote in ohranja-
nja socialnega miru država financira 
ljudem nakup kruha kar v 95 %, to 
pa ima seveda znatne posledice za 
državni proračun.   

Zato je nedavna ponovna vzpo-
stavitev izvoza pšenice in ostalih žit 
iz ukrajinskih pristanišč izjemnega 
pomena za stabilnost celotne regi-
je južnega Sredozemlja in Severne 
Afrike. S pomanjkanjem žit se tako 
kot Egipt soočajo tudi druge države 
Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, 
kar pa lahko povzroči nemire v teh dr-
žavah in jeseni tudi nove migrantske 
valove v EU, če se situacija z izvozom 
žit, pa tudi umetnih gnojil iz Rusije, 
drastično ne spremeni.

Evropska komisija je po mojem 
mnenju “ustrelila kozla” tudi z ne-
davnim sprejetjem predloga pravil 
o obnovi narave in predloga nove 
uredbe o trajnostni rabi pesticidov, 
ki prihajata v popolnoma neprimer-
nem času. Ocenjujem, da grožnja 
trenutne prehranske in gospodarske 
krize ni primeren čas za sprejemanje 
zakonodaje, ki lahko ima za posledi-
co občutno zmanjšanje proizvodnje 
hrane v Evropi. Zlasti problematično 
je tudi, da Komisija ni predstavila 
študije, ki bi pokazala vpliv predla-
gane zakonodaje na količino in ceno 
v Evropi pridelane hrane, posledice 

za evropske kmete, itd. Obstoji tudi 
nevarnost, da bomo prav zaradi novo 
predlagane zakonodaje v prihodno-
sti v Evropo morali uvažati hrano, pri 
pridelavi katere ne bodo upoštevani 
enaki standardi pridelave, kot so v 
veljavi v EU.

Koraki v smer bolje nadzorovane in 
ciljne uporabe pesticidov so potreb-
ni, vendar lahko določeni ukrepi brez 
preudarnega premisleka le poglobi-
jo težave naše domače proizvodnje 
hrane in vodijo v rast uvoza. Kar pa 
nikakor ni v interesu niti naših kmetov 
niti potrošnikov. To še posebej velja v 
trenutnih razmerah naraščajočih cen 
energentov in večkratnega poveča-
nja cen gnojil, zaradi česar kmetje 
enostavno pridelujejo manj oz. celo 
obupujejo in opuščajo proizvodnjo. 

Kmetje namreč potrebujejo ustre-
zen nabor rešitev za zagotavljanje 
naše prehranske varnosti in pridelave 
zdrave hrane, kar po mojem mnenju 
omenjena zakonodaja ne naslavlja 
dovolj ustrezno. Zgolj osredotočanje 
na strožja pravila ne bo rešilo temelj-
nih težav, saj prepoved različnih pe-
sticidov, brez zadostnih in učinkovitih 
alternativ, ni učinkovita in vodi v še 
večje opuščanje kmetijske proizvo-
dnje in zmanjšano pridelavo hrane. 

Žalosten primer države, kako ka-
tastrofalne posledice za kmetijstvo 
in družbo lahko imajo nepremišljene 
in populistične prepovedi rabe pesti-
cidov, je Šrilanka, kjer so aprila 2021 
prepovedali rabo pesticidov in s tem 
na kolena spravili sektor, ki zaposluje 
27 % državljanov. Kljub odpravi pre-
povedi v novembru l. 2021 je tamkaj-

šnje kmetijstvo praktično propadlo, 
energetska kriza in inflacija pa sta 
državo pahnili v bankrot.

Energetska varnost
Vojna v Ukrajini je razgalila tudi 

veliko ogroženost energetske varnosti 
v EU in slabosti energetskega sistema 
tako v posameznih državah kot tudi 
v EU kot celoti. Razbili so se miti, da 
lahko sončna in vetrna energija za-
dostita energetskim potrebam in da 
se lahko čez noč odrečemo uporabi 
plina in premoga pri proizvodnji ele-
ktrične energije. Kot vidimo, v posa-
meznih državah ponovno zaganjajo 
termoelektrarne na premog, ki so jih 
v preteklosti že zaprle. Kot odgovor 
na motnje svetovnega energetskega 
trga, je Evropska komisija pred krat-
kim predstavila načrt REPowerEU, ki 
predstavlja načrt za okrepitev varče-
vanja z energijo, proizvodnjo obno-
vljive energije in diverzifikacijo naše 
oskrbe z energijo in zmanjšamo odvi-
snost od ruskih fosilnih goriv. 

Ambiciozni cilj, da bi Evropa do l. 
2050 postala prva podnebno nevtral-
na celina in da uresničimo Evropski 
zeleni dogovor, se je z vojno v Ukra-
jini ter posledično energetsko krizo 
zazdel malce težje uresničljiv vsem 
nam, ki nikakor ne želimo, da bo v teh 
zaostrenih geopolitičnih okoliščinah 
prehod v bolj zeleno družbo povzročil 
energetsko revščino med Evropejci in 
ogrozil evropsko gospodarstvo.  

Kar se tiče jedrske energije, smo 
v Evropskem parlamentu julija po-
trdili besedilo delegirane uredbe, ki 
jedrsko energijo vključuje med teh-
nologije, ki jih taksonomija določa 
kot trajnostne, s čimer se odpira pot 
do ugodnejšega zasebnega financira-
nja za investicije v pred-komercialne, 
razvojne in demonstracijske jedrske 
elektrarne, nove jedrske elektrarne 
za proizvodnjo elektrike, toplote in 
vodika ter investicije v posodobitve 
v obstoječih jedrskih elektrarnah.  
Brez jedrske energije kot nizkoogljič-
nega, stabilnega in cenovno ugodne-

ga vira energije, ob hkratnem zapira-
nju termoelektrarn, EU namreč ne bo 
dosegla zastavljenih ciljev Evropskega 
zelenega dogovora oz. dolgoročnega 
cilja podnebne nevtralnosti do l. 2050.  
Z vidika Slovenije, bi bila izključitev 
jedrske energije iz taksonomije ško-
dljiva tako za prebivalce, okolje, kot 
tudi gospodarstvo. Jedrska energija v 
Sloveniji namreč pomembno prispeva 
k zanesljivosti in stabilnosti proizvo-
dnje električne energije, zmanjšuje 
izpuste toplogrednih plinov, povečuje 
delež domače proizvodnje energije 
in je s tem temelj naše energetske 
neodvisnosti. 

 
Franc Bogovič,

poslanec v Evropskem  
parlamentu (EPP Group)
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Po Sloveniji rastejo 
pametne skupnosti
Avtorici: Urška Kužner in Andreja Šalamun 
Pametne skupnosti očitno postajajo del naše prihodnosti. Vse več občin 
se namreč odloča za njihovo uvajanje, velik poudarek pa dajejo ne le digi-
talizaciji, ampak tudi trajnostnemu in ekološkemu načinu življenja prebi-
valcev v teh skupnostih. 

Ena od pametnih skupnosti – 
Pametna srebrna vas – naj 
bi v prihodnosti zrasla tudi 

na Senovem v Mestni občini Krško. 
Ta je namreč na pobudo zasebnega 
investitorja – družbe Kostak, ki je tudi 
lastnik zemljišča, začela pripravljati 
spremembe prostorske dokumenta-
cije za umeščanje Pametne srebrne 
vasi. To bodo umestili na 2,3 hektarja 
velikem območju sredi kraja, na ob-
močju stare elektrarne oziroma se-
paracije nekdanjega rudnika Senovo, 
torej na degradiranem območju.

Kot pravijo na občini, je pametna 
vas skupnost na podeželju, ki uporab-
lja inovativne rešitve za izboljšanje 
bivanja predvsem starejših občanov. 
»Pametna srebrna vas omogoča sobi-
vanje in povezanost z lokalnim oko-
ljem, vključenost starejših v družbo, 
ki imajo v tej skupnosti zagotovljeno 
socialno in zdravstveno oskrbo, ter 
opremljenost z digitalnimi naprava-
mi v podporo večji mobilnosti staro-
stnikov. Na ta način se lahko podaljša 
samostojno življenje starejših v do-
mačem okolju,« pojasnijo. Poudari-
jo, da so ključni elementi skupnosti 
prilagojeno fizično okolje, digitalne 

tehnologije ter osnovna, socialna in 
zdravstvena oskrba starejših, objekti 
morajo biti prilagojeni starostnikom, 
zelene površine, ulice in pločniki pa 
morajo biti varni in dostopni. V sre-
dišču Senovega je vzpostavljena vsa 
potrebna infrastruktura za vzposta-
vitev takšne skupnosti. 

Ne le starejši, koristi bodo imeli 
tudi ostali aktivni občani, saj jim bo 
skupnost ponujala možnost izobra-
ževanja in zaposlovanja za izvajanje 
storitev, kot so na primer socialna in 
zdravstvena oskrba ter druge. 

Skupnost bo obsegala 2,3 hektarja 
površin 

Ker veljavni prostorski akt trenutno 
ne omogoča umestitve takšne uredi-
tve, je Mestna občina Krško že začela 
postopek sprememb in dopolnitev v 
skladu z veljavno zakonodajo. S spre-
membami prostorskega akta načrtu-
jejo ureditev centra na 2,3 hektarja 
površin z več nastanitvenimi objekti 
za starostnike in/ali mlade družine. 

Kot pravijo na občini, načrtujejo 
različna območja, in sicer območje 
oskrbovanih stanovanj s skupnimi 
prostori in parkovnimi ureditvami, 

območje za bivanje v obliki skup-
nosti (dva niza objektov s 16 sobami 
s skupnimi prostori) in parkovnimi 
ureditvami ter območje približno sed-
mih individualnih stanovanjskih enot. 
Okolica objektov naj bi bila parkovno 
urejena, tudi z ureditvijo terapevtske-
ga parka z elementi za sproščanje, 
prostori za druženje in podobnim. 

»Analize oziroma projekcije v 
okviru evropsko podprtega projek-
ta Pametne vasi za jutri, v katerem 
sodeluje tudi Mestna občina Krško 
oziroma LAS Posavje, kažejo, da se 
bo odstotek starejših od 80 let v nas-
lednjih nekaj desetletjih postopoma 
povečeval. Število starih od 65 do 79 
let pa bo zelo hitro naraščalo,« po-
udarijo na občini in dodajo, da je za 
zdaj za projekt Pametna srebrna vas 
izdelana konceptualna zasnova, ni pa 
še pripravljena projektna dokumenta-
cija. Zato o terminskem planu in vred-
nosti naložbe še ne morejo govoriti.

Aktivni tudi na Gorenjskem 
Tudi Mestna občina Kranj (MOK) 

je morala pred uvajanjem projektov 
pametnih skupnosti sprejeti nekaj 
krovnih dokumentov. Tako je najprej 

sprejela Trajnostno urbano strategijo 
Mestne občine do leta 2030, ki opre-
deljuje ključne razvojne izzive občine 
kot središča Gorenjske. Pomemben 
steber strategije je tudi cilj, da bo 
Kranj postal inovativno-pametno 
mesto. Strategija tako opredelju-
je prednostna tematska področja 
in strateške cilje, pri čemer lahko 
digitalizacija praktično pri vseh 
pomembno pripomore k njihovem 
doseganju. 

V letu 2021 je MOK sprejela tudi 
Strategijo digitalnega razvoja pame-
tnega mesta, katerega cilj je urejeno 
informacijsko in komunikacijsko oko-
lje z jasno koordinacijo, povezanimi 
procesi in platformami, razumljivi-
mi in dostopnimi podatki ter dovolj 
zmogljivimi komunikacijami. V takem 
okolju obstoječe in nove rešitve tvori-
jo povezano celoto z dobro izkorišče-
nimi informacijskimi viri za potrebe 
občanov, gospodarstva in upravljanje 
z mestom.

Kranj si želi postati urbano središče 
Gorenjske

Kranj želi postati mesto priložnos-
ti, trajnostno naravnano, napredno in 

živahno urbano središče Gorenjske, ki 
ga odlikujeta sodobno in zmogljivo 
informacijsko okolje. Digitalizacija in 
digitalna preobrazba že danes pose-
gata na praktično vsa področja življe-
nja in dela, zato je njun razvoj nujen.

Različni projekti so Kranj že pribli-
žali poimenovanju pametnega mesta. 
Pred kratkim je bilo mesto izbrano 
tudi v Misijo 100 podnebnih in pame-
tnih mest, aktivno pa je tudi v misiji 
100 Inteligentnih mest. 

Glavni vir financiranja so razpisi
Veliko projektov s področja pame-

tnih mest so na MOK financirali sami, 
saj država pred letom ali dvema še 
ni namenjala sredstev za tovrstne 
projekte, niso pa želeli zamuditi ra-
zvoja na tem področju. Še posebej 
so računali na sredstva države preko 
javnega razpisa PMIS, kamor so kot 
Gorenjski konzorcij sedemnajstih ob-
čin prijavili trajnostno mobilnostni in 
varnostni projekt Pametni prometni 
sistem Gorenjske. Ta je podajal rešit-
ve in interakcijo najsodobnejših pa-
metnih naprav in tehnologije s cestno 
infrastrukturo, cilj projekta pa je bil 
dvig kakovosti življenja na način čim 
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boljšega prilagajanja makro in mikro 
situaciji slehernega prebivalca. Ven-
dar je služba Vlade za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko (SVRK) 23. de-
cembra zavrnila vlogo Ministrstva za 
javno upravo za dodelitev kohezijskih 
sredstev za ponovni javni razpis PMIS. 
Zdaj bodo projekt poskušali prijaviti 
na druge primerne evropske razpise 
in pridobiti primerno financiranje.

V okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020 so na področju 
trajnostne mobilnosti prijavili pro-
jekte, s katerimi bodo preko meha-
nizmov CTN, DRR, CLLD, JR UTM ter 
programa ELENA predvidoma črpali 
sredstva tudi za področja pametnih 
rešitev. 

V prihodnjih letih si Kranj obeta 
sofinanciranje na področjih digital-
nega, zelenega in podnebno nev-
tralnega, saj so s sprejetjem v Misijo 
100 podnebno nevtralnih in pametnih 
mest zavestno pristopili k doseganju 
teh ciljev.

Pilotni projekt Pametna Mlaka
Po vzoru velikih korporacij, ki nove 

sodobne produkte najprej testirajo 
in šele potem investirajo vanje (ang. 
test before invest), so v Kranju v so-
delovanju z lokalnim gospodarstvom 
izvedli pilotni projekt Pametna Mlaka, 
ki je za sodelujoča podjetja pomenil 
razvojno možnost in poznejše trženje 
v drugih okoljih. 

Iniciativo Pametna Mlaka (Mlaka 
je naselje pri Kranju) je MOK izved-
la na področju prenove komunalne 
infrastrukture za 450 hiš, priložnost 
pa je izkoristila tudi za nadgradnjo 
v smislu pametnega mesta oziroma 
pametne skupnosti. Pametna Mlaka 
je enotna informacijska infrastruktu-
ra za povezovanje sistemov, zbiranje 
podatkov in komunikacijo med sis-
temi ter omogoča hiter, pregleden in 
racionalen razvoj številnih konkret-
nih rešitev. Kot prednostna področ-
ja so bila v dosedanjih aktivnostih 
izpostavljena naslednja vsebinska 
področja razvoja digitalnih rešitev 
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pametnega Kranja: upravljanje z 
energijo, avtomatska daljinska od-
čitavanja, upravljanje s prometnimi 
tokovi, nadzor in varnost, upravlja-
nje z odpadki, spremljanje okoljskih 
parametrov in upravljanje z javno 
razsvetljavo. 

Ta področja so izpostavili ponudni-
ki konkretnih rešitev in predstavniki 
MOK, zato lahko služijo kot prioritetna 
področja za vzpostavitev konkretnih 
funkcionalnih rešitev v okviru skupne 
platforme.

Zavedajo se pomena podatkov
Po uspešno izvedenem pilotnem 

projektu Pametna Mlaka je MOK ob-
javila javni razpis za izvajalca digital-
ne platforme, ki bo pokrivala celotno 
mesto, ter tudi javni razpis za mestno 
kartico oziroma aplikacijo. Z digital-
no platformo pa na drugi strani želijo 
doseči poenotenje in utrditev vseh 
zbranih podatkov, ki se generirajo na 
posameznih virih. Z uporabo javno 
dostopnih in od Evrope priporoče-
nih standardov komunikacije želijo 
poenotiti dostope do podatkov in 
imeti nadzor nad njihovo uporabo. S 
tovrstno integracijo dobijo možnost 
upravljanja s pravicami in s podatki 
samimi. V juniju so izbrali tudi izva-
jalca digitalne platforme, julija že 
izvedli prve tehnične sestanke, tako 
da bodo prvi produkti digitalne plat-
forme javnosti vidni predvidoma sredi 
decembra.

Poudarjajo, da z vpeljavo tovrstne 
digitalne platforme mesto pridobi 
možnost, da se prenovi in posodobi 
obstoječe sisteme za podporo po-
slovanju in upravljanju z javno infra-
strukturo in se na podlagi platforme 
oblikuje nove; vzpostavi platformo 
za zbiranje, obdelavo in posredova-
nje podatkov in vzpostavi (nadgradi) 
krovno komunikacijsko platformo v 
obliki spletne in mobilne aplikacije.

V zadnji fazi je tudi proces izbire 
izvajalca za sistem enotne mestne 
kartice, na katerega se bodo veza-
li različni digitalni mestni servisi, 
vključeval pa bo različne partnerje 

iz javnega in zasebnega sektorja in 
bo odprt za vse uporabnike. Vklju-
čeval pa bo tudi lojalnostne oziroma 
bonitetne komponente, ki bodo obča-
ne spodbujale k uporabi in pa tudi k 
spremembi navad (uporaba parkirišč 
P+R, uporaba koles, električnih vozil, 
javnega prometa, souporabe vozil).

Digitalne rešitve so namenjene 
vsem

Vse rešitve, ki jih ponujajo pame-
tna digitalna mesta, so najprej na-
menjena občanom, vodstvu občine 
kot pomoč pri upravljanju mesta, 
obenem pa tudi obiskovalcem in tu-
ristom za boljšo uporabniško izkušnjo 
(na primer ob odkrivanju kulturnih 
in turističnih znamenitosti, iskanju 
parkirnih mest, namestitev in druge 
turistične ponudbe).

Cilj gradnje pametnih mest in 
skupnosti mora biti izvajanje aktiv-
nosti, ki prinašajo konkretne vidne 
rezultate, ki jih bodo občani pozitiv-
no ocenili. Izhodišče vseh aktivnosti 
mora v središče umeščati človeka – 
občana in njegove ključne življenjske 
situacije, ki mu jih pametne rešitve 

Pametna srebrna 
vas omogoča 

sobivanje in povezanost 
z lokalnim okoljem, 
vključenost starejših v 
družbo, ki imajo v tej 
skupnosti zagotovljeno 
socialno in zdravstveno 
oskrbo, ter opremljenost z 
digitalnimi napravami v 
podporo večji mobilnosti 
starostnikov. 

pomagajo optimizirati. Mednarodne 
ugotovitve jasno kažejo, da so projek-
ti pametnih mest in skupnosti uspeš-
ni le, če vzporedno z uvajanjem novih 
storitev, rešitev in tehnologij intenziv-
no potekajo usposabljanja vseh, ki jih 
to zadeva (vseh deležnikov). 

Življenje v t. i. pametnih skupno-
stih je kakovostnejše, saj uporabniki 
lažje opravljajo dnevna opravila in 
preživljajo prosti čas (na primer mo-
bilnost in multimodalnost) zaradi 
uporabe digitalnih tehnologij – apli-
kacij za izposojo koles, uporabo par-
kirišč in javnega prometa. Prav tako 
se s pomočjo digitalnih tehnologij 
upravlja mestni promet in prometne 
tokove, kar občanom omogoča, da 
lažje dosegajo določene destinacije 
znotraj mesta. 

Največji izziv je pomanjkanje 
usposobljenega kadra

Na MOK poudarijo, da raje kot o 
pasteh razmišljajo o izzivih. Eden 
ključnih izzivov je zagotovo pomanj-
kanje ustreznih kadrov; ti so najpo-
membnejši del pametnih mest. Na 
ravni Evrope v službah s področja 
informacijsko-komunikacijskih teh-
nologij (IKT) primanjkuje 100 tisoč 
zaposlenih letno, s kroničnim po-
manjkanjem tovrstnega kadra se 
srečujejo tudi podjetja v Sloveniji, 
tudi na MOK imajo težave pri za-
poslovanju delavcev s tovrstnimi 
znanji. 

Čeprav se zavedajo, da skrb za iz-
obraževanje ni ena od izvornih nalog 
občine, so se vseeno odzvali klicu 
lokalnega gospodarstva, da skupaj 
premaknejo stanje na bolje. Tako v 
sodelovanju s Fakulteto za organiza-
cijske vede (Univerza v Mariboru) in 
Fakulteto za elektrotehniko (Univerza v 
Ljubljani) ter s ključnimi kranjskimi IKT 
podjetji pripravljajo poseben program 
usposabljanja, ki bo z vrhunskimi pre-
davatelji omogočil nadgradnjo znanj 
obstoječih in novih kadrov v podjetjih. 
Program bo nudil usposabljanja s pod-
ročij, kot so: 5G, kibernetska varnost, 
AR/VR, storitve v oblaku … PR

O
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Od pametnih mest do pametnih 
tehnologij za vinogradnike
V Telekomu Slovenije so v skrbi za trajnostno bivanje in še boljšo kakovost življenja vzpostavi-
li celovit nabor rešitev, ki so namenjene občinam ter prebivalcem v mestih in manjših krajih. 
Tokrat vam predstavljamo tri sklope rešitev: rešitve za pametna mesta, izjemno priljubljen do-
kumentni sistem za občine GovernmentConnect ter rešitve za vinogradništvo in sadjarstvo.  

Pametno mesto je Modro mesto
Rešitve za pametna mesta so poi-

menovali Modro mesto in jih zasnovali 
tako, da z njimi pokrivajo širok spekter 
potreb prebivalcev. Največ zanimanja 
je za rešitve za pametno upravljanje 
prometnih tokov (npr. s sistemom za 
umirjanje prometa, sistemom pame-
tnih parkirišč in signalizacije) in pol-
nilnih postaj za električna vozila, za 
rešitve za zmanjšanje emisij in vodnih 
izgub, za spremljanje kakovosti zraka, 
vode, ravni hrupa in padavin ter rešitve 
za dvig energetske učinkovitosti. 

Priljubljene so tudi rešitve za varčno 
in pametno razsvetljavo, enotne 
mestne kartice ter rešitve za spremlja-
nje zadovoljstva občanov. Vse navede-
ne rešitve povezuje enotna platforma, 
ki je enostavna za upravljanje, ob tem 
pa je odprta tudi za povezave s tretji-
mi ponudniki in nadgradnje, ki jih bo 
prinesel nadaljnji tehnološki razvoj. Pri 
tem so v Telekomu Slovenije odprti tudi 
za mednarodne pobude, projekte in 
skupna sodelovanja, tudi v državah 
jugovzhodne Evrope.

Telekom Slovenije lahko rešitev 
vzpostavi kot storitev, torej brez investi-
cije, pri tem pa skrbi tudi za vzdrževanje 
sistema in njegovo optimalno delova-

nje. Rešitev je namreč modularna, kar 
pomeni, da jo je mogoče nadgrajevati 
ter v celoti prilagoditi specifikam po-
sameznega mesta.

Zakaj pametne občine uporabljajo 
dokumentni sistem?

Želite kot župan/ja svojemu manda-
tu pustiti pečat, kako ste vašo občino 
modernizirali in pripravili na digitalno 
dobo? Dokumentni sistem vam omogo-
ča prehod na digitalne delovne proce-
se. Vendar še več kot le to. Izjemno pri-
ljubljen je zato, ker podpira postopke 
ZUP, ker zaposlenim v občinski upravi 
omogoča transparenten pregled nad 
reševanjem zadev in ker je vsa doku-
mentacija na enem mestu, dostop do 
nje pa imajo skladno s pravicami vsi 
uporabniki. To pa še ni vse. Dokumen-
tni sistem omogoča revizijsko sled, v 
celoti podpira delo na daljavo in sledi 
spremembam, ki jih narekuje Uredba 
o upravnem poslovanju.

Pametno vinogradništvo postaja 
realnost v Brdih

V Kleti Brda, ki v Goriških brdih zdru-
žuje 350 vinogradniških družin, so v so-
delovanju z izbranimi vinogradniki ter 
partnerji, Telekomom Slovenije in pod-
jetjem EFOS, vzpostavili pilotni projekt 
spremljanja škodljivcev v vinogradih na 
daljavo. V okviru projekta se preizkuša 
rešitev, s katero vinogradniki na daljavo 
spremljajo stanje škodljivcev v svojih 
vinogradih in prejemajo napoved giba-
nja škodljivcev za 14 dni vnaprej. Na ta 
način lahko vinogradniki pravočasno 
ustrezno ukrepajo in vinograde zašči-
tijo, še preden pride do škode. Hkrati 

porabijo bistveno manj fitofarmacevt-
skih sredstev za zatiranje škodljivcev 
kot sicer, kar manj obremenjuje okolje 
in prispeva k trajnostnemu kmetijstvu. 
Rešitev Trapview je trenutno v testni 
uporabi pri dvanajstih vinogradnikih v 
Goriških Brdih, ki delujejo pod okriljem 
Kleti Brda, in pri petih vinogradnikih, ki 
na trgu nastopajo samostojno. Rešitev 
je primerna tudi za uporabo na drugih 
kulturah, kot so sadovnjaki in oljčni na-
sadi. Rešitev Trapview je mogoče hitro 
in enostavno prilagoditi tudi potrebam 
ostalih zainteresiranih kmetovalcev.

Več na www.telekom.si
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V Sektorju za elektronske ko-
munikacije Službe vlade za 
digitalno preobrazbo poja-

snjujejo, da je opremljenost pode-
želja z internetnimi povezavami za 
približno 20 odstotnih točk slabša, kot 
je opremljenost celotnega ozemlja 
države. Primerjalni pregled pokritosti 
po državah EU z dostopovnimi omrežji 
naslednje generacije in s fiksnim zelo 
visoko zmogljivim omrežjem v Slo-
veniji kaže na nekoliko boljše stanje 
od povprečja EU. »Dejstvo pa je, da 
je pokritje na podeželskih področjih 
znatno nižje, kar je treba upoštevati 
pri načrtovanju nadaljnjega razvoja. 
Delni vzrok za slabše stanje širokopa-
sovne infrastrukture na podeželskih 
območjih je razpršena poseljenost 
slovenskega podeželja, ki jo poten-
cialni zasebni investitorji oziroma 
operaterji elektronskih komunikacij 
navajajo kot ključno oviro pri obliko-
vanju vzdržnih poslovnih modelov na 
teh območjih,« razlagajo v Sektorju za 
elektronske komunikacije.

Načrt za razvoj gigabitne 
infrastrukture

Sodobna zelo zmogljiva infra-
struktura fiksnih in mobilnih ele-
ktronskih komunikacij sodi med 

ključne dejavnike digitalnega pre-
oblikovanja družbe in konkurenč-
nosti gospodarstva, zato je v javnem 
interesu, da država z razvojnimi poli-
tikami njen razvoj ustrezno usmerja 
in podpira. V pripravi je Načrt razvoja 
gigabitne infrastrukture do leta 2030 
(Načrt), ki je odgovor na razvojne iz-
zive, ki so na področju elektronskih 
komunikacij pred nami v naslednjem 
razvojnem obdobju. Predvideno je, 
da bo potrjen na vladi do konca av-
gusta. 

Načrt predstavlja strateško 
usmeritev Slovenije za vzpostavi-
tev – delno pa tudi za spodbujanje 
uporabe – infrastrukture, ki bo omo-
gočala gigabitno povezljivost vseh 
slovenskih gospodinjstev, podjetij 
ter glavnih spodbujevalcev social-
noekonomskega razvoja, obenem 
pa tudi neprekinjeno pokritost s 
5G omrežjem vseh mestnih in dru-
gih naseljenih območij ter glavnih 
prizemnih prometnih poti. »Načrt 
je v celoti usklajen s temeljnimi 
digitalnimi cilji Evropske unije na 
področju povezljivosti, pri čemer ne 
naslavlja tistih digitalnih ciljev na 
področju digitalne infrastrukture, ki 
bodo predmet drugih strateških do-
kumentov in javnih politik. Vključuje 

Ključni cilji pri razvoju gigabitne infrastrukture
Strateški cilji Slovenije pri razvoju gigabitne infrastrukture, kot 
izhajajo iz osnutka Načrta razvoja gigabitne infrastrukture do leta 
2030, so:

gigabitna povezljivost za vse glavne spodbujevalce soci-
alnoekonomskega razvoja, kot so šole, kulturne ustanove, 

prometna vozlišča, in glavne izvajalce javnih storitev ter digitalno 
intenzivna podjetja do konca leta 2025;

neprekinjena pokritost z omrežji 5G za vsa mestna območja 
in vse glavne prizemne prometne poti do konca leta 2025;

dostop do interneta s hitrostjo najmanj 100 Mb/s k uporab-
niku, ki se lahko nadgradi v gigabitno hitrost, in sicer za vsa 

gospodinjstva na podeželju in v mestih do konca leta 2025;

gigabitna povezljivost za vsa gospodinjstva, podjetja in spod-
bujevalce socialnoekonomskega razvoja na podeželju in v 

mestih do konca leta 2030.

1.

2.

3.

4.
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Zaradi 
razpršene 
poseljenosti 
je opremljanje s 
širokopasovnim 
internetom izziv
Avtor: Samo Kranjec

Težava je predvsem v tem, da za operaterje 
elektronskih komunikacij pokrivanje zlasti bolj 
odročnih območij ekonomsko ni upravičeno.
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cilje in potrebne ukrepe na področju 
razvoja gigabitne infrastrukture, da 
se Slovenija do leta 2030 uvrsti med 
digitalno najbolj napredne države in 
da se zagotovi gigabitna povezljivost 
za vsa gospodinjstva na podeželju 
in v mestih ter pokritost z omrež-
ji 5G za vsa naseljena območja,« 
razlagajo v Sektorju za elektronske 
komunikacije.

Usmerjenost v tri statistične regije
Za razvoj širokopasovne infra-

strukture skrbijo tudi na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP), in sicer s pomočjo Programa 
razvoja podeželja (PRP). Iz PRP za 
obdobje od leta 2014 do 2020 so se 
financirale bele lise v naseljih z manj 
kot 5.000 prebivalcev v treh statistič-
nih regijah:

 ▪ Pomurska statistična regija,
 ▪ Podravska statistična regija in
 ▪ Koroška statistična regija.

Na ministrstvu so v tem program-
skem obdobju izvedli tri javne razpi-
se, v okviru katerih so bila dodelje-
na sredstva v višini 9.927.950,39 evra 
(71 odstotkov od vseh načrtovanih), 
skupaj so bila dodeljena sredstva za 
pokritje 6.357 belih lis, kar predstavlja 
86-odstotno pokritost belih lis v teh 
treh regijah. Sredstva pa do zdaj še 
niso bila izplačana.

20 
odstotnih 

točk
slabša je opremljenost 

podeželja z internetnimi 
povezavami kot 

opremljenost celotnega 
ozemlja države.
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T-2 s platformo za pametna mesta, 
pametne vasi in pametne skupnosti
Koncept pametnih mest, kot ga uvajajo v številnih, zlasti razvitejših državah, je tudi pri nas 
vse bolj v ospredju razprav o pametnih rešitvah prihodnosti, ki bodo na različnih področjih ko-
ristile tako občanom kot lokalnemu gospodarstvu. Vzporedno z njim se je začel razvijati tudi 
koncept pametnih vasi, ki bo osredotočen še na prebivalce na podeželju. Družba T-2 s svojo 
odprto in napredno platformo tako že omogoča vpeljavo koncepta tudi na območjih z manjšo 
in bolj razpršeno poselitvijo.

V družbi T-2 so zasnovali odprto 
platformo, ki jo je mogoče enako us-
pešno vpeljati tako v večjih, strnjenih 
naseljih, kot tudi na podeželskih ob-
močjih z bolj razpršeno poselitvijo. 
T-2 je tako kot inovativen telekomu-
nikacijski operater, zavezan tehnolo-
gijam prihodnosti, vzpostavil napre-
dno telekomunikacijsko in oblačno 
infrastrukturo T-2 Oblak, ki je ključna 
za uvajanje koncepta pametnih mest 
in skupnosti. 

Storitev T-2 Oblak so v družbi T-2 
zasnovali na sistemu, ki ga omogo-
čajo rešitve podjetja Red Hat. Stro-
kovnjakom tega ameriškega podjetja 
se je sistem za pametna mesta in 
skupnosti zdel tako zanimiv primer 
dobre prakse, da so ga nagradili, 
predstavnike podjetja T-2 pa pova-
bili, da svoje rešitve predstavijo na 
njihovem dogodku Red Hat Summit 
v Bostonu. Predstavitev strokovnja-
kov iz družbe T-2 so z zanimanjem 
spremljali številni prisotni predstav-
niki vodilnih svetovnih tehnoloških 
podjetij.

Platformo T-2 Pametna mesta in 
skupnosti, ki deluje na oblačni in-
frastrukturi, je mogoče integrirati z 
različnimi viri in sistemi – pametnimi 
napravami IoT, kot so različne vrste 
senzorjev, sistemi CRM ali ERP (ti 
so v nekaterih občinah že v upora-
bi) ter vsakovrstnimi podatkovnimi 
zbirkami. 

Platforma družbi T-2 omogoča, 
da na njej gradi aplikativne rešitve, 
tako aplikacije za končne uporabni-

ke – prebivalce vasi in mest, kot tudi 
administratorje, torej uslužbence v 
občinskih upravah ali drugih javnih 
institucijah, ki skrbijo za dobrobit 
občanov.

Družina aplikacij Supermesto
Na odprti platformi T-2 Pametna 

mesta in skupnosti deluje družina 
mobilnih in spletnih aplikacij, na-
menjenih občanom večjih in manjših 
mest, pa tudi vasi. Občanom omo-
goča, da prek prijazno oblikovanega 
uporabniškega vmesnika spremljajo 
vsakovrstne informacije, ki so iz zu-
nanjih virov povezane v platformo 
T-2 Pametna mesta in skupnosti, 
pa naj gre za informacije o javnem 
prevozu, najemu vozil ali kmetijske 
mehanizacije, vremensko napoved 
ali prihajajoče dogodke v določenem, 
pametnem kraju.

Širitev storitev pomeni tudi širitev 
infrastrukture

Platforma T-2 Pametna mesta sku-
paj z aplikacijami pri nas že uspeš-
no deluje v Logatcu, uporabljajo jo 
tudi v makedonskem Skopju, kmalu 
pa bo zaživela tudi v Kranju. Skupaj 
z implementacijo v vse več občinah 
v Sloveniji in regiji platformo v druž-
bi T-2 nenehno nadgrajujejo v smeri 
vključevanja vedno novih storitev ter 
nadaljnjo izgradnjo funkcionalnosti, 
ki končnim uporabnikom omogočajo 
preprosto uporabo ali njihovo spre-
mljanje ter pokrivajo vse širši spekter 
njihovih interesov.

Več informacij na https://www.
smartcity.si/

Aplikacije znotraj platforme T-2 Pametna mesta in skupnosti lahko 
dogajanje v občini približajo vsakemu občanu.  

Bolj kot infrastruktura 
problematični stroški naložbe in 
vzdrževanja

Sodobne tehnologije so pisane 
na kožo predvsem mladim. In kako 
opremljenost podeželja z interne-
tom ocenjujejo na Zvezi slovenske 
podeželske mladine, zlasti v luči 
zagotavljanja možnosti za avtoma-
tizacijo in robotizacijo? »Dostopnost 
interneta na podeželju je v Sloveniji 
zelo raznolika. So območja, kjer je že 
kar nekaj let prisotna odlična optična 
povezava, medtem ko so na nekaterih 
območjih še vedno bele lise in celo 
težave z mobilnim signalom. Vendar 
pa, ko govorimo o avtomatizaciji in 
robotizaciji, večjih težav s terena ni 
bilo zaznati, kar se tiče interneta s 
strani tistih, ki so se za ta korak odlo-
čili,« razlaga predsednica Anja Mager. 

Še veliko večja omejitev, kot je in-
ternetna povezava, je omejitev eko-
nomske opravičenosti oziroma vpra-
šanje, katera kmetija si lahko privošči 
razvoj v to smer, ki pa je zelo drag v 
luči stroškov naložbe in vzdrževanja. 
»Tak razvoj pa v trenutnih razmerah, v 
katerih je slovensko kmetijstvo, pred-
stavlja kar precejšnje tveganje zaradi 
zelo nestabilnih cen na trgu, tako pri 
prodaji pridelkov, izdelkov kot tudi pri 
nakupu vsega osnovnega, kar kmetija 
potrebuje za delovanje,« poudarja 
sogovornica. 

Pokritost Slovenije s 
komunikacijskimi omrežji

Po podatkih Agencije Repu-
blike Slovenije za komuni-
kacijska omrežja in storitve 
je bila pokritost z različnimi 
tehnologijami maja naslednja:

z dostopovnimi 
omrežji naslednje 

generacije:
- celotno ozemlje države: 90,5 %,

- podeželska področja 70,68 %; 

s fiksnim zelo 
visoko zmogljivim 

omrežjem:
- celotno ozemlje države: 75,5 %,

- podeželska področja 51,52 %.

1.

2.



Pametno 
mesto

Pametno upravljanje s prometom: 
Izboljšajte pretok prometa in kvaliteto 
zraka ter skrajšajte zastoje.

Pametna razsvetljava:  
Zmanjšajte strošek mestne razsvetljave 
in pametno upravljajte s časom 
delovanja in močjo razsvetljave.

Pametno upravljanje z odpadki:  
Zaračunajte storitev po dejanski količini 
odloženih odpadkov, optimizirajte 
urnike in poti odvoza.

Pametno spremljanje gibanja ljudi: 
Dostopajte do analitičnih poročil 
o tokovih gibanja in zadrževanju 
uporabnikov mobilnega omrežja.

Pametno upravljanje s komunalno 
infrastrukturo:  
Nadzirajte in optimizirajte delovanje 
vodovodnih, kanalizacijskih, 
protipožarnih in drugih sistemov.

Napredne rešitve

Pameten nadzor stanja cest:  
Zaznavanje poškodb na cestišču z 
avtomatizirano klasifikacijo statusa, ki olajša 
načrtovanje potrebnih posegov in investicij.

Digitalni pomočnik:  
Omogočite uporabnikom javnih storitev hitre 
in natančne informacije s pomočjo digitalnih 
kanalov in pogovornih robotov.

Pametne klopi:  
Klopi se napajajo s fotovoltaiko, omogočajo 
montažo raznih senzorjev in počitek občanom 
z možnostjo, da polnijo mobilne naprave. 

Spremljanje kvalitete zraka:  
Meritve različnih vrednosti kvalitete zraka 
(temperatura, vlaga, pritisk, PM-1, PM-2.5 in 
PM-10, NO2, NO, CO2, H2S,...).

Mestna kartica:  
Plačilna kartica, ki omogoča uporabo na 
vseh terminalih tudi izven mesta. Napreden 
lojalnostni program.

Za več informacij obiščite: 
www.pametneresitve.si 
 
A1 Slovenija d.d.

Ameriška ulica 4   
SI-1000 Ljubljana 

 

040 40 40 40   dti@A1.si

Pameten nadzor stanja cest
Pameten način zaznavanja poškodb na 
cestišču z avtomatizirano klasifikacijo 
statusa, ki olajša planiranje potrebnih 
posegov in investicij. Enoten vpogled v 
lokacije, kjer so vzdrževalna dela najbolj 
potrebna. Informacija v pravem trenutku 
– začnite z vzdrževalnimi deli, preden 
poškodbe povzročijo še večje stroške. 
Primerjajte s predhodnimi leti – prikažite 
konkreten in merljiv napredek. Montaža 
senzorjev na posebna vozila ali na 
mestne avtobuse.

Digitalni asistenti
Inteligentni virtualni pomočnik je 
programski agent, ki lahko izvaja 
naloge ali storitve za posameznika na 
podlagi ukazov ali vprašanj. Uporabniki 
lahko svojim pomočnikom postavljajo 
vprašanja, upravljajo osnovna opravila 
ali posamezne storitve, ki jih podpirajo 
različne aplikacije. To jim olajša dostop 
do informacij in uporabo, ki v množici 
podatkov zaradi zapletenega dostopa 
pogosto niso na voljo. 

Rešitve: chatbot

Pametni turizem
Pametne destinacije in pametni turizem 
se morajo, zlasti v času pandemije, zana-
šati na digitalno prihodnost svojih glavnih 
okolij vse od znamenitosti, ponujenih 
objektov, dejavnosti in pomožnih storitev. 
Pametni turizem je uporaba tehnologije in 
inovacij za izboljšanje turistične izkušnje 
z digitalizacijo storitev. Predstavlja več 
plasti internetnih storitev, ki delujejo kot 
gonilna sila in ključni dejavnik pri trajnos-
ti pametnih destinacij.

Rešitve: mestna kartica, lojalnostni pro-
gram, pametne klopi.

Pametno upravljanje  
z okoljem
Mestne in podeželske skupnosti igrajo ključ-
no vlogo pri trajnostnem razvoju. Njihovo 
rast je potrebno upravljati na načine, ki 
podpirajo gospodarski razvoj, spodbujajo 
socialno kohezijo, okoljsko trajnost in biot-
sko raznovrstnost. Področji urbanističnega 
načrtovanja in pametnega okoljskega 
ravnanja, poleg varovanja naravnih virov, 
želita aktivno vključevati ljudi, ki živijo na 
tem območju. 

Rešitve: sistem za spremljanje kakovosti 
zraka, sistem za spremljanje vodnih virov in 
nivoja vode, pametno ravnanje z odpadki, 
napredno daljinsko odčitavanje, digitalne 
nalepke in komunikacijski kanali.

Pametna razsvetljava
Javna razsvetljava ima edinstveno vlogo 
pri oblikovanju pametnega mesta. Pame-
tna razsvetljava je svetlobna tehnologija, 
zasnovana za energetsko učinkovitost, 
udobje in varnost. Zbiranje statičnih in di-
namičnih podatkov bo dodatno optimizi-
ralo porabo električne energije in naredilo 
upravljanje razsvetljave bolj učinkovito in 
namensko. Zaradi prisotnosti povsod, kjer 
se ljudje gibljejo, lahko služi kot hrbtenica 
različnim aplikacijam.

Rešitve: pametna razsvetljava, kakovost 
zraka, digitalne signalizacije in komunika-
cijski kanali.

Pametno spremljanje 
gibanja ljudi
Interakcija ljudi z digitalnimi napravami 
in okoljem, gibanje v prostoru, ki je opre-
mljen z digitalno tehnologijo ter uporaba 
pametnih mobilnih naprav pušča vrsto 
t.i. »digitalnih sledi«. Napredne analitične 
zmogljivosti pomagajo proaktivno izbolj-
šati uporabniško izkušnjo, optimizirati 
poslovne procese, zaščititi zasebnost in 
izboljšati varnost na področju različnih 
aplikacij.

Rešitve: štetje ljudi, spremljanje zasede-
nosti, analiza gibanja v določenih conah. 

Mestna kartica
Odprt sistem mestne kartice A1, ki 
lahko poveže vse ponudnike storitev in 
različne tipe servisov (časovni, kartični, 
naročniški), je edini sistem v Sloveniji, ki 
turistu oz. občasnemu obiskovalcu mesta 
omogoča porabo naloženega denarja kjer-
koli po svetu. Lojalnostni sistem bazira na 
sistemu kataloga lojalnostnih »artiklov«, 
po katerem se lojalnosti pridobivajo/
porabijo/menjajo in ponuja več kot samo 
točke zvestobe. Omogoča spodbujanje že-
ljenega vedenja občanov, obujanje starega 
mestnega jedra, vključevanje lokalnih 
ponudnikov storitev.

Pametno upravljanje 
prometa
Ne glede na to, ali ste v gibanju ali 
mirovanju, je cilj zmanjšati vsakodnevne 
prometne zastoje in onesnaženost zraka, ki 
je posledica zastojev, ter izboljšati pretok 
prometa. Podatki v realnem času in pame-
tne aplikacije lahko pomagajo vsem udele-
žencem v prometu, da zmanjšajo izzive in 
zagotovijo nemoten pretok prometa.

Rešitve: pametno parkiranje, štetje pro-
meta, videonadzor, upravljanje voznega 
parka, digitalni znaki in komunikacijski 
kanali.

Pametni transport in 
mobilnost 
Promet je eden težjih izzivov s katerimi se 
srečujejo mesta in regije po vsem svetu. Za-
radi tega morajo mestni in regionalni promet 
ter sistemi javnega prevoza postati pamet-
nejši. Storitve nadzora, analitike in upravlja-
nja, ki so na voljo v oblaku in interakcija z 
različnimi digitalnimi kanali, zagotavljajo 
številne prednosti večje multimodalnosti, 
mobilnosti in pametnega prevoza. 

Rešitve: sistem souporabe vozil, e-polnil-
ne postaje, e-kolesa, spremljanje razmer 
med prevozom blaga, načrtovanje poti in 
upravljanje voznega parka, digitalni znaki 
in komunikacijski kanali.

Pametno upravljanje  
z odpadki
Odpadki so stalen in vse večji izziv za 
lokalne oblasti, ki si nenehno prizadevajo 
za čim bolj trajnosten način ravnanja z 
odpadki. Razmišljajo o novih pristopih in 
tehnologijah za zmanjševanje odpadkov, 
ponovno uporabo in recikliranje. Iščejo 
pa tudi načine, kako jih vključiti v iz-
boljšane storitve z namenom bolj trajno-
stnega poslovanja podjetij ter celovitega 
pristopa do okolja.

Rešitve: pametni zbiralnik, integrirana 
stiskalnica, merjenje polnosti, alarmi-
ranje, načrtovanje poti in upravljanje 
voznega parka. 

Pametno upravljanje s 
komunalno infrastrukturo
Pametna infrastruktura inteligentno po-
vezuje energetske in komunalne sisteme, 
objekte in industrijo, se prilagodi ter iz-
boljša naš način življenja in dela. To vklju-
čuje uporabo senzorjev in merilnikov ter 
tehnologije pametnega omrežja, vključno 
z daljinsko vodenimi ventili, odklopniki, 
inteligentnimi krmilniki in avtomatizacijo 
za olajšanje pametne in trajnostne infra-
strukture (energetska in vodna omrežja, 
soseske, ulice, zgradbe itd.).

Rešitve: daljinsko odčitavanje vode, 
elektrike, plina ter zaznavanje anomalij in 
alarmiranje.



Slovensko kmetijstvo je zelo 
raznoliko: po številu prevladu-
jočih malih kmetij do velikih 

kmetijskih podjetij. Ta struktura je 
zgodovinsko pogojena in odraz narav-
nih pogojev, hkrati pa odgovarja na 
multifunkcijsko vlogo kmetijstva. Poleg 
pridelave hrane je namreč pomembno 
tudi ohranjanje kmetijske krajine, ki 
omogoča nudenje ekosistemskih stori-
tev. Vsak segment kmetijstva ima zato 
svojo funkcijo in nalogo.

»Majhne kmetije so pomembne 
za ohranjanje naravne dediščine, 
urejeno okolje, nekatere pa ima-
jo potencial, da se lahko razvijejo 
v večje. Večje kmetije in kmetijska 
podjetja največ prispevajo k rasti 
produktivnosti in s tem konkurenč-
nosti za zmanjševanje razkoraka za 
evropskimi kmetijami,« pojasnjujejo 
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (MKGP).
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Na Kmetijsko 
gozdarski zbornici 

Slovenije (KGZS) so 
zaskrbljeni nad stroški 
vhodnih surovin, ki jih 
odkupne cene ne pokrivajo. 
Predvsem jih skrbi 
proizvodnja mineralnih 
gnojil oziroma njihova cena 
na račun dragega plina. 
»Ukrajinska kriza ima na 
kmetijstvo zelo velik vpliv. 
Če to krizo povežemo še z 
naravnimi nesrečami, kot 
so bile ujme, toče, suše, pa 
je razlogov za skrb še veliko 
več,« pravijo na zbornici.

Vse višji stroški 
vhodnih surovin,  
ki jih odkupne cene  
ne pokrijejo
Avtorica: Jerneja Srebot 

Kmetje imajo te dni kar nekaj razlogov za skrb. V Sloveniji primanjku-
je površin za kmetijska zemljišča, lastnih semen za širšo pridelavo in 
živali za nadaljnjo rejo, pojavljajo pa se tudi težave z reprodukcijskim 
materialom, ki se večinoma uvaža. »Epidemija in vojna v Ukrajini sta 
razkrili ranljivost in krhkost mednarodnih trgov s hrano. Kljub temu 
da Slovenija ni neposredno uvažala večjih količin kmetijskih surovin iz 
Ukrajine, je bila posledica pomanjkanja teh surovin in umetnih gnojil 
dvig cene žitaric in mesa na svetovnem trgu,« ugotavljajo na Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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še okrepiti (zelenjadarstvo, meso),« 
izpostavijo na MKGP.

Za razvoj kmetijstva je zato po 
njihovem mnenju treba krepiti 
različne ravni, ki so usmerjene v 
različne funkcije kmetijstva in ne 
zgolj kmetijstvo samo. »Ne gre za 
konkurenco med posameznimi se-
gmenti, vsi bi si morali prizadevati 
za povezovanje in sodelovanje ter 
oblikovanje proizvodnih verig. Samo 
tako bo vsak lahko izkoristil svojo 
prednost in prispeval k skupnemu 
cilju zagotavljanja prehranske var-
nosti in ohranjanja kmetijske kraji-
ne,« poudarjajo.

Delno bomo še vedno odvisni od 
uvoza

Slovenija še ni ena od držav, ki bi 
bila glede hrane samozadostna. MKGP 
na domačem trgu ugotavlja pomanj-
kanje zelenjave, določenih vrst sadja, 

krompirja in prašičjega mesa, ob tem 
pa trdijo, da je resursov dovolj, da 
bi te sektorje dvignili na višjo raven. 
Poudarjajo, da je na oskrbo države s 
hrano treba gledati celovito.

V Sloveniji namreč primanjkuje 
površin kmetijskih zemljišč, lastnih 
semen za širšo pridelavo in živali za 
nadaljnjo rejo, pojavljajo pa se tudi 
težave z reprodukcijskim materialom, 
ki ga večinoma uvažamo. Vse to po-
meni, da bo del oskrbe v vsakem pri-
meru še vedno odvisen tudi od proste 
trgovine in uvoza.

»Epidemija in vojna v Ukrajini sta 
razkrili ranljivost in krhkost mednaro-
dnih trgov s hrano. Kljub temu da Slo-
venija ni neposredno uvažala večjih 
količin kmetijskih surovin iz Ukrajine, je 
bila posledica pomanjkanja teh surovin 
in umetnih gnojil dvig cene žitaric in 
mesa na svetovnem trgu,« ugotavljajo 
na ministrstvu.

Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije (SURS) so se 
cene hrane od lanskega do letošnje-
ga junija povzpele za 12,8 odstotka. 
Največji dvig je bilo zaznati pri je-
dilnih oljih, in sicer kar za polovico. 
Moka se je podražila za četrtino, 
sledijo pa ji kruh, maslo, sveže pol-
nomastno mleko, goveje in telečje 
meso ter perutnina.

Skrb vzbujajoče so visoke cene 
gnojil

Podatki SURS pa kažejo tudi na-
daljnjo rast cen gnojil (55 odstotkov 
od decembra 2021), rast cen sredstev 
za varstvo rastlin in rast cen semen. 
Tudi po podatkih poročila Svetovne 
banke, ki je bilo objavljeno maja le-
tos, lahko pričakujemo, da bodo cene 
gnojila ostale na zgodovinsko viso-
kih ravneh, vse dokler bodo povišane 
cene zemeljskega plina.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (KGZS) so zaskrbljeni nad 
stroški vhodnih surovin, ki jih odkup-
ne cene ne pokrivajo. Predvsem jih 
skrbi proizvodnja mineralnih gnojil 
oziroma njihova cena na račun dra-
gega plina. »Ukrajinska kriza ima na 
kmetijstvo zelo velik vpliv. Če to krizo 
povežemo še z naravnimi nesrečami, 
kot so bile ujme, toče, suše, pa je ra-
zlogov za skrb še veliko več,« pravijo 
na zbornici.

Zaradi rasti cen goriv in elektrike 
ter težav pri dobavi reprodukcijske-
ga materiala je slovenska vlada na-
povedala ukrepe, katerih namen je 
pomagati kmetijskemu in ribiškemu 
sektorju pri soočanju z višjimi stro-
ški proizvodnje in pridelave. Zaradi 
prejema pomoči vlada pričakuje, da 
proizvajalci in pridelovalci ne bodo 
zvišali maloprodajnih cen za potro-
šnike. 

Glavni cilji kmetijske 
politike v Sloveniji 

so po besedah predstavnikov 
kmetijskega ministrstva 

stabilna pridelava varne, 
kakovostne in čim cenejše 

hrane, zagotavljanje 
prehranske varnosti in čim 
višja stopnja samooskrbe. 

Pri tem je izjemnega pomena 
povezovanje in sodelovanje 

med deležniki vzdolž celotne 
verige vrednosti, saj se na ta 

način krepi vloga kmeta, ki je 
sicer najšibkejši člen verige.

Ključno je povezovanje med 
deležniki

Glavni cilji kmetijske politike v 
Sloveniji so po besedah predstavni-
kov omenjenega ministrstva stabilna 
pridelava varne, kakovostne in čim 
cenejše hrane, zagotavljanje pre-
hranske varnosti in čim višja stopnja 
samooskrbe. Pri tem je izjemnega 
pomena povezovanje in sodelovanje 
med deležniki vzdolž celotne verige 
vrednosti, saj se na ta način krepi vlo-
ga kmeta, ki je sicer najšibkejši člen 
verige. Več kot stoletje je to nalogo 
opravljal zadružni sistem, ki so se mu 
pridružile tudi druge oblike povezo-
vanja, kot so skupine in organizacije 
proizvajalcev.

»Nikakor pa ne smemo pozabiti 
na živilskopredelovalno industrijo, ki 
je v nekaterih sektorjih velik odku-
povalec domačih pridelkov (mleko), 
je pa treba v določenih sektorjih to 
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Dandanes imajo 
na letine vedno 

večji vpliv tudi ekstremni 
vremenski pojavi. 

Podnebne spremembe 
so neizbežno dejstvo, 

prilagajanje nanje pa je 
v kmetijstvu, ki je tako 

rekoč tovarna na prostem, 
zelo težko. Predvsem so 
posledicam podvržene 

površine, ki niso zaščitene 
pred točo in nimajo 

urejenega namakanja 
ali opraševanja, ki 
ščiti rastline pred 

pozebo. Letos so skrb 
vzbujajoče predvsem zelo 

visoke temperature in 
dolgotrajna suša, kar bo 

gotovo negativno vplivalo 
na pridelane količine 

hrane tako v Sloveniji kot 
drugje po Evropi.
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Pametno GNSS omrežje 
Vsak GNSS sprejemnik potrebuje korekcijski signal,  
da lahko določi položaj s centimetrsko točnostjo. 

Korekcijski signal (RTK) ali podatke za naknadno  
obdelavo GNSS opazovanj (PPK) zagotavljajo sodobna  
GNSS omrežja, kakršno je SmartNet. 

HxGN SmartNet je največje globalno omrežje GNSS postaj. 
Zagotavlja vam optimalne storitve referenciranja RTK za  
vodenje vašega traktorja, za ročni GNSS sprejemnik za  
terenski zajem podatkov in kartiranje vaših površin, ali za 
določitev precizne trajektorije za vaš brezpilotni letalnik. 

SmartNet podpira širok nabor dejavnosti - od preciznega  
kmetijstva, vodenja gradbenih strojev, upravljanja  
infrastrukture, kartiranja in GIS, do merjenj v geodeziji. 

Kakovostne storitve in zanesljiva tehnična podpora so vam 
dostopne 24/7, 365 dni na leto. Za delo brez prekinitev. 

SmartNet Slovenija Geoservis, d.o.o., info@gnss.si, www.gnss.si, (01) 586 38 30 

Samo kakovostni prostorski 
podatki so podpora odločanju
Kljub novim možnostim, ki jih omogoča daljinsko zaznavanje, predstavlja terenski zajem 
prostorskih podatkov najbolj neposreden, nedvoumen in točen pristop.

Pri načrtovanju dejavnosti je za 
sprejemanje pravih odločitev ključna 
ustrezna informiranost. Za obvladova-
nje kmetijske dejavnosti so izjemno 
pomembni prostorski podatki. To so 
vsi podatki, vezani na pojave v pro-
storu: obdelovalne površine, razdalje, 
osončenost, vrsta posevka, pojavnost 
škodljivcev ali bolezni in podobno. 
Lokacijska informacija se uporablja 
tudi pri optimizaciji in avtomatiza-
ciji opravil, pri katerih se porabijo 
velike količine energentov in drugih 
dragih ter okoljsko obremenjujočih 
snovi (škropiva, gnojila). Obdelava 

polj s podporo GNSS je zato hitrejša 
in kakovostnejša, poraba virov je op-
timizirana, manjša je utrujenost vo-
znika. Vse to pripomore tudi k večji 
kakovosti pridelka in ne nazadnje k 
večji uspešnosti podjetja. Sprejemniki 
GNSS se v kmetijstvu in gozdarstvu 
uporabljajo tudi za merjenje površin 
(na primer za potrebe subvencij), za 
zakoličbo (na primer na hmeljiščih za 
prenos načrtovanih položajev stebrov 
na teren) in kartiranje najrazličnej-
ših pojavov – bolezni, škodljivcev, 
prirasta in podobno.  Sodoben GNSS 
sprejemnik, kakršen je Leica FLX100, 

se poveže kar z vašim telefonom ali 
tablico. Z uporabo pametnega GNSS 
RTK omrežja pa omogoča določitev 
položaja na nekaj cm natančno. Mo-
bilna aplikacija Leica Zeno Mobile je 
namenjena preprostemu, vendar na-
prednemu zajemu položaja, atributov 
in fotografij pojavov v naravi.
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Pri načrtovanju dejavnosti je za 
sprejemanje pravih odločitev ključna 
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nje kmetijske dejavnosti so izjemno 
pomembni prostorski podatki. To so 
vsi podatki, vezani na pojave v pro-
storu: obdelovalne površine, razdalje, 
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Lokacijska informacija se uporablja 
tudi pri optimizaciji in avtomatiza-
ciji opravil, pri katerih se porabijo 
velike količine energentov in drugih 
dragih ter okoljsko obremenjujočih 
snovi (škropiva, gnojila). Obdelava 

polj s podporo GNSS je zato hitrejša 
in kakovostnejša, poraba virov je op-
timizirana, manjša je utrujenost vo-
znika. Vse to pripomore tudi k večji 
kakovosti pridelka in ne nazadnje k 
večji uspešnosti podjetja. Sprejemniki 
GNSS se v kmetijstvu in gozdarstvu 
uporabljajo tudi za merjenje površin 
(na primer za potrebe subvencij), za 
zakoličbo (na primer na hmeljiščih za 
prenos načrtovanih položajev stebrov 
na teren) in kartiranje najrazličnej-
ših pojavov – bolezni, škodljivcev, 
prirasta in podobno.  Sodoben GNSS 
sprejemnik, kakršen je Leica FLX100, 

se poveže kar z vašim telefonom ali 
tablico. Z uporabo pametnega GNSS 
RTK omrežja pa omogoča določitev 
položaja na nekaj cm natančno. Mo-
bilna aplikacija Leica Zeno Mobile je 
namenjena preprostemu, vendar na-
prednemu zajemu položaja, atributov 
in fotografij pojavov v naravi.

Odloki, sprejeti v prvi polovici ju-
lija, se nanašajo na tri sklope: pomoč 
sektorju mleka, pomoč v sektorju po-
gonskih goriv za kmetijstvo in ribištvo 
ter pomoč na področju gnojil in re-
produkcijskega materiala.

Tovarne na prostem podvržene 
vse pogostejšim ekstremnim 
vremenskim pojavom

Dandanes imajo na letine vedno 
večji vpliv tudi ekstremni vremen-
ski pojavi. Podnebne spremembe 
so neizbežno dejstvo, prilagajanje 
nanje pa je v kmetijstvu, ki je tako 
rekoč tovarna na prostem, zelo 
težko. Predvsem so posledicam 
podvržene površine, ki niso zašči-
tene pred točo in nimajo urejenega 
namakanja ali opraševanja, ki ščiti 
rastline pred pozebo. Letos so skrb 
vzbujajoče predvsem zelo visoke 

temperature in dolgotrajna suša, 
kar bo zagotovo negativno vplivalo 
na pridelane količine hrane tako v 
Sloveniji kot drugje po Evropi.

Na MKGP težko napovejo, kako se 
bodo zaradi tega v prihodnje gibale 
cene hrane – trenutno nanje vpliva 
predvsem rast cen reprodukcijskega 
materiala, energije in goriv. V Evropi 
naj bi bilo hrane zaenkrat dovolj, zato 
predvidevajo, da nam pomanjkanje 
še ne grozi.

»Slovenija je del skupnega trga EU, 
ki je vpet v sistem globalnih preskrb-
nih verig. Dostop do enotnega trga 
za kmetijske proizvode in hkratno 
zagotavljanje prehranske varnosti 
bosta v prihodnje zaradi negotovih in 
nepredvidljivih razmer predstavljala 
resen izziv, zato bo to zagotovo ena 
od prednostnih nalog kmetijske po-
litike,« poudarjajo. 

Optimizirati bi morali rabo vode 
Z ujmami in ekstremnimi vremenskimi pojavi se kmetje spopadajo na 
različne načine – z ustrezno obdelavo tal in s časovno prilagoditvijo 
setve v izogib toplotnim udarom in prisilnemu dozorevanju žit. Po-
leg tega sejejo strniščne posevke, ki ne potrebujejo veliko vlage in so 
namenjeni za prehrano krme (npr. sudanska trava, proso in različne 
travno-deteljne mešanice).

»Vse to nam pomaga, če suša ni katastrofalna, ampak se pojavlja v 
blažjih oblikah. Letošnja suša je tako huda, da na določenih območjih 
tudi namakanje ni pomagalo, to pa zato, ker so bile rastline podvržene 
toplotnim udarom. Četudi je kmet zemljo namočil, so bili plodovi za-
radi ekstremnih temperatur poškodovani,« pojasnjujejo na Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije.

Pogosto je bilo namakanje kmetom onemogočeno zaradi redukcije 
uporabe vode iz vodovodnega sistema. Na zbornici zato pozivajo k 
izgradnji veliko večjega števila skupinskih in posamičnih namakalnih 
sistemov ter k debirokratizaciji zakonodaje, ki bi omogočila lažjo pri-
dobitev dovoljenja za vodne zadrževalnike.

»Po drugi strani pa veliko vode iz naših rek izteče v drugo državo in to 
vodo je treba bolje izkoristiti. V drugih državah na primer izkoristijo tudi 
odpadno prečiščeno vodo iz čistilnih naprav. Tu mora biti poleg interesa 
kmeta tudi interes širše skupnosti,« še poudarijo na zbornici.
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Družba
Celotni  

prihodki  
(v EUR)

Čisti poslovni 
izid (v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala 
(v %)

Realizira-
na dodana 

vrednost na 
zaposlenega 

(v EUR)

Povprečno 
število  

zaposlenih

1. SIDG, Kočevje 71.705.515 13.932.286 27,3 101.201 317
2. GG Bled 63.804.960 2.683.034 14,76 77.052 95
3. PP-Agro, Maribor 19.645.905 4.020.135 22,94 125.863 66
4. KGZ Sava Lesce 17.848.926 -24.895 -0,46 31.219 35
5. RWA Slovenija, Škofljica 17.269.960 202.014 5,46 65.411 22
6. Paradajz, Turnišče 13.198.925 1.588.222 22,37 61.095 71
7. Puklavec Family Wines, Ormož 12.758.139 552.521 3,24 33.469 133
8. Radgonske gorice, Gornja Radgona 11.624.441 870.107 5,37 49.954 124
9. Evrosad Krško 11.033.009 45.300 1,13 36.374 108

10. Meja Šentjur 8.724.901 28.910 1,42 51.635 56
11. Gozd Ljubljana 8.499.287 144.846 5,05 33.548 41
12. Ramuta, Spodnji Duplek 7.978.495 67.558 1,84 74.258 11
13. KG Lendava 6.688.665 1.759.167 8,41 147.589 31
14. HPG Brežice 6.468.577 92.036 6,69 42.713 51
15. Jeruzalem Ormož SAT 6.121.470 436.224 7,34 52.481 39
16. Friško, Velika Polana 5.599.511 1.037.030 31,24 57.235 54
17. Žipo Lenart 5.012.709 380.760 9,59 118.881 14
18. Zeleni hit, Ljubljana 4.787.787 74.142 6,1 44.832 13
19. GO-KO, Stara Cerkev 4.565.925 -232.362 -33,34 29.384 46
20. KGZ Kamnik 4.483.694 3.086 0,27 26.910 7
21. Feroles, Semič 4.253.657 637.188 23,23 59.535 32
22. Kobilarna Lipica, Sežana 4.214.002 18.736 2,38 27.076 76
23. KZ Domžale 3.769.391 -384.739 -32,11 4.364 16
24. Lesnika, Črnomelj 3.506.096 74.220 7,14 61.943 12
25. Darsad, Zdole 3.432.712 106.620 12,11 33.522 28
26. KGZ Gozd Bled 3.148.169 22.463 2,27 39.740 7
27. Center AG, Komenda 2.711.084 269.905 19,51 43.809 23
28. Zlati grič, Slovenske Konjice 2.542.546 17.477 0,76 44.019 27
29. AE, Domžale 2.421.846 275.865 27,34 22.322 17
30. Vrtnarstvo Antolin, Žabnica 2.295.416 31.844 3,56 33.331 18
Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

TOP3030
TOP 30 

Kmetijskih in  
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S cepljenkami oskrbujemo 
vinogradnike po celi Evropi
V Trsnici Vrhpolje 90 odstotkov svoje proizvodnje trsnih cepljenk prodamo v tujino – 
izvažamo jih v vse evropske države.

Trsničarska zadruga Vrhpolje, z. o. o. 
ali kratko Trsnica Vrhpolje, z. o. o. je bila 
ustanovljena leta 1994, ko je prevzela 
in nadaljevala dolgo tradicijo trsničar-
stva v Vrhpolju, katere začetki segajo 
v leto 1905. Ob ustanovitvi je imela 50 
članov, danes pa aktivno dela še 24 
članov, vendar so ti močno povečali in 
posodobili proizvodnjo. 

Usmeritev v lastno proizvodnjo
Ob ustanovitvi smo si kot prvo 

nalogo zadali, da bi imeli vsaj 70 % 
lastne proizvodnje podlag in cepičev 
ter delo na izvozu trsnih cepljenk. 
Danes imamo posajenih 15,5 ha brez-
virusnih baznih matičnjakov za pro-
izvodnjo podlag, kar predstavlja več 
kot polovico slovenske proizvodnje. 
V svojih matičnjakih pridelujemo raz-
lične klone podlag SO4, Kober 5BB in 
Paulsen 1103, R110. Prav tako imamo 
posajenih 5,6 ha brezvirusnih baznih 
matičnih vinogradov. Tako imamo v 
svojih matičnih vinogradih posajene 
vse slovenske klone sort, ki se pridelu-
jejo v primorskem vinorodnem rajonu, 
Rebulo, Malvazijo, Refošk, Zelen, Pine-
lo, in tuje klone, kot so Chardonnay 
Laški rizlig, Sauvignon, Merlot, Caber-
net Sauvignon, Modri pinot, Marselan. 

Naš najpomembnejši cilj je bila in je 
kakovostna trsna cepljenka, ki bo v vi-
nogradu obrodila obilen in kakovosten 
pridelek grozdja, iz katerega bo mogoče 
pridelati vrhunsko vino. S svojim delom 
pri kakovosti smo bili kot prvi v Slove-
niji dobitniki priznanja kakovosti SQ 
(slovenska kakovost) v letu 2021. 

Letos imamo posajeno nekaj čez 
dva milijona trsnih cepljenk. V svojih 
vzgajališčih – trsnicah imamo posaje-
ne različne sorte iz vse Evrope. Trsne 
cepljenke cepimo na devet različnih 
podlag, kot so 5BB, SO4, Paulsen 1103, 

Richter 110, Rugeri 140, 3309C, Grava-
sac, 41B, Fercal. 

Svojo proizvodnjo trsnih cepljenk 
v kar 90 % izvozimo v vse evropske 
države. Z različno izbiro podlag in se-
veda sort se prilagodimo vsakemu 
kupcu in s tem njegovim talnim in 
podnebnim razmeram. 

Vrhunska tehnološka opremljenost
Celotno proizvodnjo imamo pod-

prto z najsodobnejšimi stroji, ki se 
uporabljajo v trsničarski proizvodnji, 
stroji za slepljenje podlag, ki smo jih 
sami razvili in izdelali, razrez pod-
lage, polagalci folije in kapljičnega 
namakanja, stroje za vršičkanje trsnih 
cepljenk, za izkop cepljenk ter linijo 
za pripravo in klasiranje – pripravo 
cepljenk za prodajo, ki je tudi v celoti 
pri nas razvita in izdelana. Celotno 
proizvodnjo imamo namakano – ka-
pljični sistem. 

Vse cepljenke imamo parafinirane 
in zapakirane v kartonski embalaži 
ter skladiščene v hladilnici na 2 sto-
pinjah Celzija do prodaje, tako da ima 

vinogradnik ob predhodni rezerva-
ciji cepljenk trsne cepljenke pri nas 
skladiščene do sajenja. S tem ima 
zagotovljeno najboljše skladiščenje 
cepljenk do sajenja in zagotovljen 
uspeh pri sajenju v vinogradu. 

Zagotovljena sortnost
Vsem vinogradnikom zagotavljamo 

100-% sortnost, kar pomeni, da jim 
garantiramo sortnost za to, kar so 
želeli in kupili pri nas, prav tako pa 
jim svetujemo pri napravi novega vi-
nograda. Celotno proizvodnjo imamo 
računalniško podprto, tako da v vsa-
kem trenutku vemo, kaj imamo na za-
logi, količino trsnih cepljenk, ki jih je 
posamezen član zadruge proizvedel, 
in vso sledljivost do repromateriala 
– to je do izvora cepičev in podlag. To 
nam kasneje omogoča celovit pregled 
in sledljivost nad proizvodnjo, če bi 
prišlo do izpada rasti trsnih cepljenk. 
Prav tako nam računalniška podpora 
omogoča pregled nad kupci in njihovi 
dobavi trsnih cepljenk. 

V prihodnjem letu si želimo pove-
čanje proizvodnje, saj smo to zdaj za-
radi epidemije kovida-19 zelo zmanj-
šali, saj enostavno vinogradniki niso 
obnavljali in sadili novih vinogradov. 

Jože Žgur, direktor Trsnice Vrhpolje
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V Sloveniji je vsaka kmetija upravičena do določene višine 
finančne podpore, kmetom pa so poleg osnovnih sredstev 
na voljo še nekatere druge finančne spodbude, s čimer naj bi 
država pripomogla k razvoju kmetijstva. Temeljni dokument 
za financiranje naložb v kmetijstvu je trenutno še vedno Pro-
gram razvoja podeželja za obdobje 2014–2020, v prihodnosti 
pa bo intervencije na področju kmetijstva in živilstva oprede-
lil Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027, ki je 
usmerjen v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi 
viri, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Vse več spodbud v 
kmetijstvu je namenjenih  
blaženju podnebnih 
sprememb
Avtorica: Jerneja Srebot Kmetijski sektor je na učinke pod-

nebnih sprememb eden izmed bolj 
občutljivih sektorjev, hkrati pa ima 

omejene zmožnosti za prilagajanje, zato je 
tudi najbolj ranljiv. Ukrepi za obvladovanje 
tveganj, ki jih pripravljajo na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), 
so zato usmerjeni v prilagajanje kmetijske 
proizvodnje spremenjenim razmeram, v bla-
ženje podnebnih sprememb ter v prepre-
čevanje in zmanjševanje posledic naravnih 
nesreč. 

Pomemben del teh ukrepov je tudi ozave-
ščanje kmetov preko usposabljanj in izobra-
ževanj: kako zmanjšati posledice naravnih 
nesreč oziroma jih preprečiti. »Največji izziv 
za slovenskega kmeta je namreč uvajanje 
novih, inovativnih pristopov, s katerimi lah-

ko ob uspešnem prilagajanju na podnebne 
spremembe ohrani in poveča lastno produk-
tivnost,« poudarjajo na ministrstvu.

Za zavarovanja porabijo vse več denarja
Od leta 2006 MKGP izvaja ukrep 'sofinanci-

ranje zavarovalnih premij', ki kmetom omogoča 
pridobivanje nepovratnih sredstev za zavaro-
vanje kmetijskih pridelkov pred posledicami 
škode zaradi toče. Z letom 2021 se je stopnja 
sofinanciranja zavarovalnih premij dvignila na 
55 odstotkov, od lani pa je poleg samega pri-
delka možno tudi sofinanciranje zavarovanja 
škode na proizvodnih sredstvih in konstrukci-
jah. Znesek porabljenih proračunskih sredstev 
se je v zadnjih letih vztrajno povečeval – leta 
2016 se je npr. v ta namen porabilo 1,41 milijona 
evrov, lani pa kar 6,19 milijona.
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Za ugodno 
ponudbo
pokličite: 

041 208 568
04 279 8000

euro-globtrade.si

Voklo 49
4208 Šenčur

balirke‚ ovijalke‚ kosilnice, ...

cisterne in prikolice 

sejalnice, stroji za obdelavo tal

prikolice 
traktorski nakladalniki
česala, predsetveniki
krmilni vozovi

ugodno fi nanciranje 

»Največji izziv za slovenskega 
kmeta je uvajanje novih, 
inovativnih pristopov, s katerimi 

lahko ob uspešnem prilagajanju na 
podnebne spremembe ohrani in poveča 

lastno produktivnost,« poudarjajo na 
kmetijskem ministrstvu.



PAMETNO PODEŽELJE  |  AVGUST 2022PAMETNO PODEŽELJE  |  AVGUST 2022

3736

FI
N

AN
CE

  FIN
AN

CE 

Vljudno vabljeni, da nas v času sejma AGRA, ki bo
potekal od 20. - 25.8.2022, obiščete na našem

razstavnem prostoru, kjer vam bomo pokazali novosti
našega prodajnega programa.

 
Veselimo se srečanja z vami!

OBIŠČITE NAS NA SEJMU AGRA

PE KOMENDA, Potok pri Komendi 12        
PE SLOVENSKA BISTRICA, Trgovska ulica 5

Interexport kmetijska mehanizacija Interexport_kmetijstvo

info@interexport.si     I     01 834 44 00     I      www.interexport.si

»Za 
sodelovanje 

na večini razpisov, ki 
jih razpiše kmetijsko 

ministrstvo, morajo 
kmetje izpolnjevati 

zahtevne pogoje, zato 
sredstva za naložbe 
v veliki meri dobijo 

zgolj večje kmetije,« 
opozarjajo na 

Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije.

Za izvajanje 
razvojnih 

projektov se lahko 
kmetje in kmetijske 
organizacije po posojila 
obrnejo tudi na Slovenski 
regionalno razvojni 
sklad. Sklad trenutno 
nudi posojila za izvajanje 
naložb na področju 
kmetijske pridelave, 
ki bodo pripomogle k 
prilagajanju na podnebne 
spremembe, ter posojila 
za nakup kmetijskih in 
gozdnih zemljišč.

Glavni cilj sofinanciranja zavarovalnih premij v 
kmetijstvu je spodbujanje kmetov k zavarovanju 
pridelkov in živali ter s tem zagotavljanje stabilnega 
dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev 
in kmetijstva. Na ta način se tveganja zaradi škode 
ob naravnih nesrečah porazdelijo med državo, za-
varovalnice in kmetovalce, zaradi česar posledice 
neugodnih vremenskih razmer niso zgolj na ramenih 
kmeta.

Kmetje lahko financiranje do določene mere tudi 
kombinirajo. »Zavarovalne premije se lahko finan-
cirajo tudi iz občinskih sredstev, vendar pa skupni 
delež podpore ne sme presegati 65 odstotkov stro-
škov zavarovalne premije,« pojasnijo na kmetijskem 
ministrstvu.

Srednje velike kmetije so pogosto na slabšem
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 

(KGZS) pa opozarjajo na zahtevne pogoje, ki jih 
morajo kmetje izpolnjevati za sodelovanje na ve-
čini razpisov, ki jih razpiše ministrstvo. Sredstva 
za zahtevne naložbe tako v veliki meri dobijo 
zgolj večje kmetije.

Zbornica se je zato zavzemala za 
sprejetje podukrepa 6.3 – za male 
kmetije, ki doslej niso imele možnosti 
kandidirati na nobenem razpisu. Novi 
podukrep jim je omogočil pridobiti 
vsaj nekaj nepovratnih sredstev za 
naložbe, prav tako pa se iz dohodnine 
izločijo sredstva, ki so jih upravičenci 
namenili za investicije. 

»Ocenjujemo, da je bila izvedba 
prvega javnega razpisa zelo uspešna 
tudi po zaslugi službe kmetijskega 
svetovanja pri KGZS in njenega truda 
za promocijo razpisa. V program-
skem obdobju 2014–2023 bo pod-
prtih več kot 11.000 malih kmetij« 
pravijo. Pri tem pa opozarjajo, da 
so pri pridobivanju sredstev pogos-
to na slabšem tudi srednje velike 
kmetije, saj pri klasičnih razpisih ne 
dosežejo dovolj točk, obenem pa so 
prevelike za razpise, namenjene ma-
lim kmetijam.

Veliko povpraševanja po 
premostitvenem financiranju

Za izvajanje razvojnih projektov 
se lahko kmetje in kmetijske orga-

nizacije po posojila obrnejo tudi na 
Slovenski regionalno razvojni sklad 
(SRRS). Sklad trenutno nudi posojila 
za izvajanje naložb na področju kme-
tijske pridelave, ki bodo pripomogle k 
prilagajanju na podnebne spremem-
be, ter posojila za nakup kmetijskih 
in gozdnih zemljišč.

Trenutno najbolj privlačno pa je 
posojilo AGRO PF, saj omogoča hitrej-
šo izvedbo projektov z odobrenimi 
nepovratnimi sredstvi. Namenjeno 
je premostitvenemu financiranju za 
izvedbo projekta, pri katerem imajo 
kmetijska gospodarstva odobrena 
evropska ali nacionalna sredstva na 
območju Republike Slovenije.

»Višina posojila je od 5.000 
evrov do 250.000 evrov oziroma do 
450.000 evrov, če ima vlagatelj pri 
Skladu odobreno dolgoročno na-
ložbeno posojilo za izvedbo vsaj 30 
odstotkov upravičenega istega pro-
jekta. Kombinacija posojila z AGRO 
PF omogoča kmetom zagotavlja-
nje sredstev za zapiranje finančne 
konstrukcije projekta,« pojasnijo na 
Skladu.  
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Pridobivanje energije  
ne sme postati glavna 
dejavnost kmetij
Avtorica: Jerneja Srebot

Zaradi hitrih družbenih in okoljskih sprememb bodo morali kmetovalci in pre-
delovalci hrane svoja poslopja in proizvodne metode nadgrajevati in čim bolje 
izkoristiti možnosti naravnih, tehnoloških in digitalnih rešitev. Mednje spada 
tudi (samo)oskrba z električno energijo iz obnovljivih virov, a pridelava surovin 
za pridobivanje energije na kmetijskih površinah ne sme postati glavna dejav-
nost kmetij, zato bodo potrebne določene omejitve. 

OGREVANJE
Z OBČUTKOM

»Ogrevanje moraš preprosto imeti rad. Je namreč kot 
partnerska zveza«, pravi KWB produktni vodja Wolfgang 
Torschitz. Moto, ki mu tudi v podjetju KWB Slovenija zelo 
dobro sledimo, in se s slednjim strinjamo. Prepričani smo 
namreč, da je treba prisluhniti svojim strankam in razumeti 
njihove potrebe. In prav vse to nas je pripeljalo do razvoja 
kotla na sekance in pelete, KWB Multifi re. Inovacija, ki 
uteleša 100 % zanesljivost in najvišje možno udobje. Ta 
inovativen izdelek prihrani čas, energijo in gorivo, za kar se 
lahko zahvalimo goseničnemu gorilniku, ki predstavlja srce 
inovativnega ogrevalnega sistema. KWB tehnologija omogoča 
izgorevanje sekancev različne in spremenljive kakovosti. Tako 
je ta produkt narejen po meri strank, usmerjenih v prihodnost. 
Dodatno prilagodljiv in prostorsko varčen KWB Multifi re je 
pripravljen na novosti pri aktualnih emisijskih zahtevah.

Prav zaradi tega smo ponosni, da so se tudi v turistični kmetiji 
Šeruga odločili za kotel na sekance in pelete KWB Multifi re. 
Zanesljivo ogrevanje so potrebovali za ogrevanje dveh hiš 
300 in 700 m2 ter gretje sanitarne vode. Za ogrevanje na 
biomaso so se odločili, ker so ravno v tistem obdobju potekali 
razpisi za nepovratna sredstva za kmetije, pogoj za pridobitev 
subvencije za bio-turistične kmetije pa je bilo ogrevanje na 
lesno biomaso oz. na obnovljive vire ogrevanja. 

S sistemom ogrevanja so zelo zadovoljni, saj jim sedanje 
ogrevanje  nudi vso udobje, ki so ga pričakovali, in zadovoljni 
so, da so se odločili za to investicijo.  V tem času so zaznali 
znatne prihranke, saj je prejšnja poraba olja bila cenovno 
precejšen zalogaj, tudi do 15.000 € letno. Sedaj pa pri porabi 
okrog 150-180 m3 sekancev letno, iz lastnega gozda, ter s 
storitvijo izdelave sekancev pridejo na letni strošek do 800 €. 
V prihodnje pa razmišljajo celo o nadgradnji tega sistema, saj 
je nenehno potrebno razmišljati o razširitvi ponudbe za večje 
udobje gostov. 

Popolna 
prilagodljivost

na kakovost
goriva

www.kwb.net
KWB MULTIFIRE
ROBUSTNO IN 
GOSPODARNO

Preprosto in
prilagodljivo 

upravljanje na 
daljavo

Informacije: KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o., 
Vrečerjeva 14, 3310 Žalec

a

www.kwb.net
MULTIFIRE

ROBUSTNO IN www.kwb.net
KWB 
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Pomemben 
dejavnik 

pri izboljšanju 
položaja kmetov in ob 

hkrati vsesplošnem 
prehajanju na 

obnovljive vire energije 
je tudi energijska 

samozadostnost kmetij. 
Ne le pri podjetjih in 

posameznikih; vse 
pogostejše so naložbe v 

izgradnjo fotovoltaičnih 
elektrarn tudi na 

kmetijskih gospodarskih 
objektih, ki so praviloma 

zaradi velikosti in 
nagiba strehe ravno 

pravi za tovrstne posege.

njihovo postavitev. Številni stro-
kovnjaki že dolgo opozarjajo, da 
slovensko elektrodistribucijsko 
omrežje ne more prenesti obre-
menitev, ki jih prinaša intenzivna 
elektrifikacija na vseh ravneh bi-
vanja.

Energija iz obnovljivih virov je 
manj zanesljiva in konstantna, kot 
je energija, ki jo pridobivamo npr. 
iz fosilnih goriv. Vetrne elektrarne 
namreč ob brezvetrju nimajo pri-
toka, sončne celice pa so izrazito 
manj učinkovite v zimskem času in 
ob slabem vremenu. Ta kombina-
cija nestalnega dotoka ob hkratni 
vse večji porabi električne ener-
gije je za obstoječo infrastruktu-
ro že zdaj preveč obremenjujoča. 
Številni zato pristojne pozivajo k 
ureditvi in okrepitvi omrežja ter 
zagotovitvi energije iz zanesljivih 
virov ( jedrski, fosilni), vsaj dokler 
nimamo ustrezne alternative, ki bi 
omogočila neprekinjeno oskrbo z 
zadostno količino zelene energije.

Na eni strani se tako pri elektro 
distributerjih kopičijo prošnje za 
odobritev gradnje fotovoltaičnih 
elektrarn na strehah stavb, na 
drugi pa primanjkuje energije, ki 
bi bila dejansko zadostna za inten-
zivno elektrifikacijo dejavnosti. 

Kam po denar za 
energetske naložbe?
Kmetje si lahko pri sofinan-
ciranju naložb v izboljšanje 
energetske učinkovitosti 
pomagajo z razpisi kmetij-
skega ministrstva, pa tudi 
s številnimi ponudbami po-
sojil bank in specializiranih 
podjetij. Ena od možnosti 
so tudi subvencije Eko skla-
da, za katere lahko kandi-
dirajo kot fizične ali pravne 
osebe za samooskrbo po-
slovnih objektov (predvsem 
za sončne celice).
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Pravo veselje  
je imeti zdrave živali

rudninska 
krmna me{anica 
z dodatkom 
vitaminov za 
govedo, ovce, 
koze, konje,  
pra{i~e in 
perutnino

• prijetna aroma 
 
• ugoden vpliv  
 na rast in razvoj
 
• priročno pakiranje

Živali ga rade jedo
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Pravo veselje je imeti 
zdrave živali
Skrb za zdravje živali se začne z izbiro njihovega bivalne-
ga okolja ter s pravilno oskrbo z vodo in krmo. Krma mora 
ustrezati živalski vrsti, starosti in obdobju razvoja, saj živa-
li le tako dobijo vse hranilne sestavine, ki jih potrebujejo v 
določenem življenjskem obdobju.

Živali vseh potreb po hranilnih 
snoveh pogosto ne morejo pokriti 
samo s krmo, zato so priporočljivi 
različni mineralno-vitaminski dodatki. 
Kakovostne rudninske mešanice vse-
bujejo dovolj vitaminov in mineralov, 
ki so v pravilnem razmerju. Pravilno 
izbran dodatek bo pomagal, da se 
bomo izognili zdravstvenim težavam, 
ki lahko nastanejo zaradi pomanjka-
nja teh ključnih elementov.

Grovit je rudninska krmna mešanica 
z dodatkom vitaminov

Grovit ima izboljšano sestavo. 
Zaradi optimalne vsebnosti vitami-
na A in vitamina D3 ugodno vpliva 
na odpornost, rast in razvoj živali. 
Ker omogoča boljši prirast in dobro 

mlečnost, poveča gospodarnost pro-
izvodnje. Njegovi prednosti sta tudi 
majhna prašnost in prijetna aroma, 
ki pripomore k dobri ješčnosti živali.

Z rednim dodajanjem Grovita 
preprečujemo razvojne, presnovne 
in plodnostne motnje, ki jih pred-
vsem pri mladih in odraslih živalih v 
času brejosti in mlečnosti povzroča 
pomanjkanje vitaminov in mineralov.

Uporaba Grovita je preprosta. Posu-
jemo ga po krmi ali zamešamo v popol-
no krmno mešanico ali v dnevni obrok. 
Dnevni odmerek lahko razdelimo, polo-
vico ga damo zjutraj, polovico pa zvečer.

Grovit je na voljo v pakiranjih po 
2 kg, 5 kg, 10 kg in 20 kg. Dobite ga 
v kmetijskih trgovinah in veterinar-
skih ambulantah.
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S lovenija kot del skupne 
evropske kmetijske politi-
ke sledi ciljem na področju 

okolja in podnebnih sprememb, 
zagotavljanja uspešne proizvodnje 
hrane in skrbi za podeželje. »Za 
povečanje samooskrbe s hrano je 
treba poiskati nove proizvodne me-
tode, ki so manj odvisne od zunanjih 
dejavnikov, podnebja in vremena. 
Nujen bo tehnološki preboj z novimi 
tehnikami pridelave, kot so na pri-
mer vertikalno kmetovanje, akvapo-
nika in podobno,« naštevajo na Mi-
nistrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP). Kmetovalci in 
predelovalci bodo tako morali svo-
ja poslopja in proizvodne metode 
nadgrajevati in čim bolje izkoristiti 
možnosti naravnih, tehnoloških in 
digitalnih rešitev. Med te spada tudi 
(samo)oskrba z električno energijo 
iz obnovljivih virov.

Uvajajo krožno gospodarstvo
Eden ključnih posegov v kmetijstvu 

je uvajanje krožnega gospodarstva, a 
na ministrstvu poudarjajo, da mora 
biti pri tem sistem zasnovan kot do-
polnjevanje proizvodnje. Pridelava na 
kmetijskih površinah za namen pri-
dobivanja energije namreč ne sme 
postati glavna dejavnost, zato bo po 
mnenju ministrstva tu potrebna ome-
jitev na lokalne potrebe – na kmetijo 
oziroma največ na naselje.

»Poleg tega je zelo pomembno 
tudi uvajanje kratkih dobavnih ve-
rig predvsem z okoljskega vidika, saj 
manj transporta hrane pomeni manj 
onesnaževanja okolja in podnebja za-
radi prometa, hkrati pa pomembno 
vpliva na kakovost pridelkov, ki dalj 
časa ohranijo svežino in visoko pre-
hransko vrednost,« poudarijo.

Glavna področja ukrepanja v 
kmetijstvu naj bi bila tako zmanj-
šanje izpustov toplogrednih plinov, 
prilagajanje na podnebne razmere 
ter obnovljivi viri in učinkovita raba 
energije. Poleg vseh intervencij pa je 
pomembno, da so kmetom na voljo 

tudi svetovanja in usposabljanja, ki 
jim bodo omogočila čim bolj učinko-
vito rabo novih tehnologij.

Zgledovati bi se morali po Bavarcih
Pomemben dejavnik pri izboljšanju 

položaja kmetov in ob hkrati vsesplo-
šnem prehajanju na obnovljive vire 
energije je tudi energijska samoza-
dostnost kmetij. Ne le pri podjetjih 
in posameznikih, vse pogostejše so 
naložbe v izgradnjo fotovoltaičnih 
elektrarn tudi na kmetijskih gospo-
darskih objektih, ki so praviloma za-
radi velikosti in nagiba strehe ravno 
pravi za tovrstne posege.

Veliko slovenskih kmetij ima tako 
na strehah panele za sončno elektrar-
no kot dopolnilno dejavnost, nekatere 
kmetije pa imajo tudi manjše sončne 
elektrarne za lastno uporabo.

»Želimo si, da bi bilo čim več streh 
na velikih kmetijskih objektih pokritih 
s sončnimi elektrarnami, saj bi na ta 
način na kmetije prišel dodaten vir 
zaslužka ali pa zmanjšanje stroška 
za energijo,« pravijo na Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Poudarjajo, da bi bilo teh elektrarn 
še več, a ne dobijo vsi dovoljenja od 
elektro distribucijskih podjetij. Po 
mnenju zbornice naj bi bila težava 
predvsem v pomanjkanju ustreznih 
informacij, zato pozivajo k oblikova-
nju registra kmetijskih objektov, ki bi 
na strehah lahko gostili sončne elek-
trarne in bi jih bilo možno priključiti 
na elektro omrežje.

»To bi sicer morala biti praksa 
po zgledu Bavarske, ki je pred več 
kot desetimi leti pomagala sektorju 
prašičereje s postavitvijo elektrarn. S 
tem so si kmetije pridobile dodaten 
vir prihodkov in niso bile odvisne 
samo od kmetijstva,« pojasnijo na 
zbornici.

Okrepiti bi bilo treba obstoječo 
infrastrukturo

Težava pri povečevanju števi-
la sončnih elektrarn na kmetijah 
je predvsem izdajanje dovoljenj za 
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»Reja piščancev z energijo sonca!«
Podjetje ECE je na farmi piščancev Brodnjak v Hajdini pri Ptuju postavilo samooskrbno sonč-
no elektrarno. Kakšne so prednosti take rešitve smo se pogovarjali z vodjem razvoja v podjetju 
ECE, Gašperjem Ravnakom.

»Sončne celice na farmi pri 
Brodnjakovih so nameščene, 
elektrarna deluje, piščanci so v 
hlevu, sonce sije, je to popolna 
kombinacija za sončno elektrarno?«

»Popolna! Ko objekt potrebuje 
elektriko, jo pridobiva neposredno 
iz elektrarne, v primeru, da je turnus 
reje zaključen, se takratna proizvodnja 
elektrike preda v omrežje. Uredba o 
samooskrbi predvideva, da se proi-
zvodnja in poraba enkrat letno ob-
računata, omrežje tako deluje v vlogi 
»hranilnika« energije. Ko elektrarna ne 
deluje, se objekti napajajo iz omrežja.

»Kaj je specifika pri porabi 
električne energije na farmi 
piščancev?«

»Vsak objekt in vsaka dejavnost imata 
svoje posebnosti kar se tiče potrebe po 
energentih. V ECE zagovarjamo pristop, 
kjer z investitorjem naredimo natančen 
pregled energetskih potreb in šele nato 
predlagamo rešitev. To smo storili tudi 
v tem primeru, z gospodarjem Milanom 
Brodnjakom smo skrbno načrtovali vse 
korake projekta. Posebnost piščančje 
farme je stalna potreba po električni 
energiji, ki z dopolnilom utekočinjenega 
naftnega plina za ogrevanje, najbolje od-
govarja zahtevam intenzivne reje. Piščan-
ci potrebujejo določeno temperaturo in 
vlažnost, zahtevano kakovost zraka, to so 
vse energetsko zahtevni pogoji. Pogosto 
se investitor odloči, da bo rešitve, ki jih 
predlagamo (npr. rekuperator zraka ali 
toplotno črpalko) vgradil hkrati s sončno 
elektrarno.

»Je sončna elektrarna primerna 
tudi za druge kmetijske dejavnosti? 
Kaj je razlika med njimi in kako se v 
ECE lotevate vsakega projekta?«

»Vsako investicijo se »preverja« 
skozi prizmo povračilne dobe in zni-

žanja trenutnih stroškov. Doživljamo 
razcvet sončnih elektrarn, tudi v ECE ko-
maj sledimo povpraševanju, pa vendar 
je potrebno biti previden. Pristop »ena 
na ena« za vsak posamezen objekt je 
nujno potreben, da investitor dobi 
pravilno rešitev, ki je tudi primerno 
dimenzionirana. Pri preveliki elektrarni 
bo povračilna doba daljša, premajhna 
ne bo pokrivala potreb po elektriki. 
Kmetijske dejavnosti v večini razpola-
gajo tudi z enim od ključnih elementov 
– zadostno strešno površino. Kmetje v 
vlogi investitorja imajo izkušnje z dol-
goročnimi vlaganji, blizu pa jim je tudi 
skrb za trajnostni razvoj, saj so ves čas 
v stiku z naravo, sončna elektrarna pa 
je vir obnovljive energije.

»Kaj vse pa vpliva na optimalen 
izkoristek sončne elektrarne?«

Veliko dejavnikov je pomembnih. V 
prvi vrsti usmerjenost strehe, najboljša 
je južna lega, sledijo naklon strehe, op-
timalen je okoli 30 stopinj, sprejemljiv 
pa med 10 in 45 stopinjami. Pri ravnih 
strehah se namesti ustrezna podkon-
strukcija, ki zagotovi naklon.  Tudi mo-
rebitne senčne ovire kot so drevesa ali 
druge zgradbe vplivajo na izkoristek.

»Koliko elektrike pa proizvede v 
povprečju sončna elektrarna?«

Izračuni za Slovenijo kažejo, da 
imamo relativno enakomerno oson-
čenost, in da instaliran kilovat sonč-
ne elektrarne proizvede tudi do 1.200 
kWh letno. Omeniti je potrebno tudi 
solarne module, ki jih vgrajujemo. 
Od prvih pa vse do danes je razvoj 
modulov zelo napredoval, kar pome-
ni, da so pri enaki velikosti zmožni 
proizvesti več energije, s tem pa je 
sedaj potrebno manj strešne povr-
šine za isto moč elektrarne kot pred 
nekaj leti. Tudi za odvoz in reciklažo 

sončnih panelov po izteku življenjske 
dobe sončne elektrarne je poskrblje-
no, brez dodatnih stroškov za kupca.

»Komu je namenjena samooskrbna 
sončna elektrarna?«

Samooskrbna sončna elektrarna je 
primerna za vse, ki imajo večje pot-
rebe po električni energiji in razpo-
lagajo z zadostno površino strehe za 
postavitev solarnih panelov. Za tiste, 
ki želijo biti bolj ekološki, z energijo 
iz okolju prijaznejšega vira, hkrati pa, 
seveda, želijo tudi prihraniti. 

»Katere so prednosti podjetja ECE 
na področju energetskih rešitev in 
kaj bi svetovali bodočim lastnikom 
sončnih elektrarn?«

ECE, kot del skupine HSE, ima dol-
goletne izkušnje z rešitvami s pod-
ročja upravljanja električne energije. 
Veliko vlagamo v razvoj in sledimo 
smernicam, ki bodo v prihodnjih letih 
močno spremenile način kako gle-
damo na električno energijo. Tistim, 
ki že razmišljajo o sončni elektrarni 
svetujem, da zelo dobro preverijo 
in spoznajo svoje trenutne in dobro 
predvidijo svoje prihodnje potrebe 
po energiji. Skupaj pa bomo določili 
kateri energenti in katere rešitve bi 
bile zanje najbolj primerne.«
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IZDELAVA 
PROFESIONALNIH 
SNEŽNIH VERIG za 
traktorje, tovornjake 
in viličarje

dohodka pridobivajo izven kmetijstva 
in gozdarstva ter pridelajo hrano zase 
in vzdržujejo obdelanost svojih ze-
mljišč, prodajo pa bolj malo. O avto-
matizaciji in robotizaciji te kmetije 
ne morejo razmišljati, saj investirajo 
zelo malo, pa še to s sredstvi, zaslu-
ženimi izven kmetije. Na drugi strani 
je tudi približno 10.000 tržno usmer-
jenih kmetij, ki pretežni del dohodkov 
pridobijo iz kmetijstva in gozdarstva 
in te nimajo izbire – slediti morajo so-
dobnim trendom, tudi avtomatizaciji 
in robotizaciji.

Roboti šele na začetku poti
Med samodejno delujočimi stro-

ji je na slovenskih kmetijah največ 
molznih avtomatov (robotov), sledi-
jo pa naprave za samodejno oziroma 
satelitsko vodenje strojev (traktor-
jev, kombajnov) po parceli. »Pri teh 
gre za povsem druge naprave kot 
pri navigaciji, ki jo nudi že vsak so-
doben mobilni telefon, se pa te na-
prave tudi pri nas širijo – imajo jih 
tako novo kupljeni traktorji kot tudi 

Izziv, s katerimi se v svetu sooča kmetijstvo, je zagotoviti dovolj hrane za 
rastoče število prebivalcev v razmerah vse bolj dramatičnih vremenskih 
sprememb. Vedno bolj postaja jasno, da to ne bo mogoče brez pomoči 
znanosti in sodobnih tehnologij. 

V kmetijstvu na splošno ni 
nobenega zaostajanja pri 
razvoju avtomatizacije in 

robotizacije v primerjavi z drugimi de-
javnostmi, trdi mag. Marjan Dolenšek 
iz Javne službe kmetijskega svetova-
nja. »Še celo več, zaradi dela z živimi 
organizmi – rastlinami in živalmi – so 
proizvodni procesi praviloma veliko 
bolj zahtevni in so sodobne avtomati-
zirane rešitve še bolj dobrodošle. Gre 
za čim bolj avtomatizirano krmiljenje 
samih strojev, zajemanje podatkov o 
delovanju strojev ter njihova uporaba 
za vzdrževanje strojev in načrtovanje 
proizvodnje, samodejno vodenje stro-
jev po parcelah (navigacija), njihovo 
daljinsko vodenje in avtonomno de-
lovanje, kjer pa smo šele v zgodnji 
fazi razvoja in soočenja konceptov.«

Učinkovitost in varovanje okolja
Z avtomatiziranim kmetovanjem 

želimo v rastlinski pridelavi doseči 
čim bolj optimalne pogoje za rast 
rastlin in najmanjšo mogočo porabo 
proizvodnih sredstev. S tem želimo 

zagotoviti optimalne pridelke in isto-
časno maksimalno mogoče varovanje 
okolja, čim bolj podobno kot pri eko-
loškem kmetijstvu. 

»Zdi se, da bo v prihodnje nastala 
nova oziroma mešana oblika načina 
kmetovanja med konvencionalnim in 
ekološkim. V prvi vrsti sta tu ciljno 
usmerjena gnojenje in varstvo rastlin, 
posebej uporaba herbicidov. Z avto-
matiziranimi postopki npr. gnojimo 
le tam in toliko, kot je treba na po-
sameznem delu njive, herbicide pa 
uporabljamo le tam, kjer so pleveli. 
So pa ti postopki še sredi razvoja in 
tudi njihovo uvajanje bo potekalo po-
stopno. Pri živinorejski proizvodnji 
pa lahko omenimo molzne avtomate 
(robote) in elektronske naprave za 
ugotavljanje stanja in nadzor zdravja 
živali,« razlaga sogovornik.

Potrebe kmetij so različne
Dolenšek poudarja, da sta v Slo-

veniji jasno vidni dve skupini kmetij. 
Na eni strani veliko število majhnih 
kmetij (kakih 50.000), ki pretežni del 

Raziskovalci si veliko 
obetajo od tako 

imenovanega vertikalnega 
kmetijstva, zlasti v poljedelstvu. 
V prvem koraku naj bi služilo 
predvsem gojenju pšenice in 
drugih nižje rastočih poljščin, 
kasneje pa tudi koruzi. Gre za 
proizvodnjo v zaprtih prostorih v 
nadziranem okolju v posameznih 
nadstropjih.

Soočanje z izzivi 
rastočega prebivalstva 
in podnebnih sprememb
Avtor: Samo Kranjec
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Rezultat našega dela je:

Nadpovprečna odkupna cena mleka glede na 
ostale zadruge.

Ponujamo atraktivne cene in plačilne pogoje 
za hlodovino vseh vrst.

Hitro odkupimo vse vrste živine po najboljših 
odkupnih cenah ta čas.

NOVO!!!!! 
Zaradi želje lokalnih kmetov smo se lotili 
odkupa EKO govejega mesa za katerega vam 
glede na kakovost lahko izplačamo bistveno 
višjo ceno kot ste je bili vajeni do sedaj.

Dolgoletna tradicija in delovanje v zahtevnih okoliščinah 
nas je naučilo, da je zadovoljen kmet to kar si želi vsaka uspešna 
zadruga. Smo v zelo negotovem obdobju zato smo v zadrugi združili 
moči, da bi oblikovali atraktivno poslovno okolje za vse kmete, ki 
želijo sodelovati z nami.

Zakaj bo svoje pridelke prodajali pod ceno 
in zaslužke prepuščali drugim? 
Ne oklevajte, pokličite nas takoj in si zagotovite najboljšo 
ceno za svoje proizvode.

Vljudno vabljeni tudi v naše trgovine kjer boste našli vse kar potrebujete po atraktivnih 
cenah. Pri nas so akcijskih popustov deležni tudi kupci, ki niso naši člani.

Za sodelovanje z nami članstvo v zadrugi ni pogoj.

Veselimo se sodelovanja z vami in vam želimo obilo zdrave kmečke pameti 
v teh negotovih časih. 

Dobra poslovna odločitev je temelj uspeha!    KKGZ je dobra odločitev.

Z avtomatiziranim 
kmetovanjem želimo v 
rastlinski pridelavi doseči čim 
bolj optimalne pogoje za rast 
rastlin in najmanjšo mogočo 
porabo proizvodnih sredstev. 

S tem želimo zagotoviti 
optimalne pridelke in 

istočasno maksimalno mogoče 
varovanje okolja, čim bolj 

podobno kot pri ekološkem 
kmetijstvu. 

»Mladi kmetje se 
lažje odločajo o 

vpeljavi novih tehnologij 
in tehnik kot starejši 
kmetje, saj sodobnim 
tehnologijam nekoliko 
bolj zaupajo oziroma jih 
razumejo,« pravi Anja 
Mager, predsednica Zveze 
slovenske podeželske 
mladine. 

starejši, v katere jih vgradijo nakna-
dno. Veliko se tudi pri nas pričaku-
je od avtonomno delujočih strojev 
(robotov na poljih in v sadovnjakih). 
Razvoj tu res dela velike, a še vedno 
začetne korake in do množičnejše 
uporabe teh strojev bo treba poča-
kati še nekaj let. Zdi se, da se bodo 
tovrstni stroji najprej uveljavili in 
tudi ekonomsko upravičili v zelenja-
darstvu, v rastlinjakih, pa v nasadih 
za varstvo rastlin. Razveseljujoče je, 
da pri razvoju avtonomno delujočih 
strojev v kmetijstvu sodelujejo tako 
slovenske raziskovalne ustanove kot 
podjetja,« poudarja Marjan Dolen-
šek.

Mladi kmetje za novosti bolj 
dovzetni

Anja Mager, predsednica Zve-
ze slovenske podeželske mladine, 
pravi, da se mladi kmetje lažje od-

ločajo o vpeljavi novih tehnologij 
in tehnik kot starejši kmetje, saj 
sodobnim tehnologijam nekoliko 
bolj zaupajo oziroma jih razumejo. 
Hitrost vpeljave novejših tehnologij 
je odvisna tudi od prodajalcev, ki 
omenjene stvari zastopajo oziroma 
jih predstavljajo. 

»Na veliko slovenskih kmetijah 
se že najdejo različni sistemi, ki 
omogočajo nadzor in sledljivost 
preko telefona oziroma interneta. 
Na primer nadzor in upravljanje na-
makalnega sistema trajnega nasada 
preko telefona. Vzpostavljena video 
povezava, ko lahko kmet preko te-
lefona preveri stanje v hlevu preko 
kamer in podobno. Vsekakor pa je 
treba omeniti tudi nov pristop do 
trženja, ki ga kmetije vse bolj upo-
rabljajo – od spletne prodaje do 
oglaševanja preko družbenih omre-
žij. Očitno je tudi, da se mladi vse 

bolj zavedajo pomena brendinga, 
videza izdelkov, grafičnih podob 
etiket in podobno. Vse omenjeno 
so različni načini, kako si lahko 
neka kmetija sama poišče prostor 
na trgu in se morda tako izogne 
visokim maržam, ki si jih jemlje-
jo trgovci za svoje delo,« razlaga 
Magrova.

Se pa mladi kmetje zelo zaveda-
jo tudi pomembnosti povezovanja z 
ostalimi kmeti – od medsebojne po-
moči, kolektivnih nakupov mehaniza-
cije do skupnega trženja izdelkov in 
izmenjave informacij, znanj in dobrih 
praks. 

Glavni razvojni temi sta 
elektrifikacija in avtomatizacija

Dr. Blaž Germšek, predstojnik 
Infrastrukturnega centra Jablje, 
ki deluje v okviru Kmetijskega in-
štituta Slovenije, na spletni strani 

https://germsek.com predstavlja 
tehnološke novosti s področja 
kmetijstva. Tudi v tej dejavnosti sta 
glavni razvojni temi elektrifikacija 
in avtomatizacija. Proizvajalci trak-
torjev napovedujejo, da bodo prvi 
električni traktorji z baterijskim 
napajanjem z možnostjo rednega 
in hitrega polnjenja kmalu na vo-
ljo. Temeljili naj bi na lastni rabi 
električne energije, ki se ustvari 
na kmetijah. To bo kmetijam v pri-
hodnosti omogočilo večjo neodvi-
snost predvsem od naraščajočih 
cen goriva. Razvijajo pa tudi avto-
nomne električne traktorje. 

Testirajo se tudi robotski stroji za 
delo na polju, npr. robotske sejalnice. 
V Sloveniji pa že deluje Slopehelper, 
popolnoma avtonomen kmetijski 
robot, zasnovan za pokrivanje celot-
nega kmetijskega cikla v vinogradih 
in sadovnjakih. 

Prihaja vertikalno kmetijstvo
Raziskovalci si veliko obetajo 

od tako imenovanega vertikalnega 
kmetijstva, zlasti v poljedelstvu. V 
prvem koraku naj bi služilo pred-
vsem gojenju pšenice in drugih nižje 
rastočih poljščin, kasneje pa tudi 
koruzi. Gre za proizvodnjo v zapr-
tih prostorih v nadziranem okolju 
v posameznih nadstropjih. Takšna 
proizvodnja je tudi odporna proti 
vremenskim vplivom. Znanstveni-
ki ocenjujejo, da bi bil potencialni 
donos na hektar do 600-krat večji 
od zdajšnjih pridelkov in klasičnega 
načina pridelave pšenice. Obenem 
pa bi lahko proizvodnja potekala 
365 dni v tednu. Prvi sistemi ver-
tikalnega kmetijstva danes služijo 
predvsem pridelavi zelenjave. Glav-
ni izzivi takšne proizvodnje so pre-
cejšnja začetna naložba in poraba 
energije.  

since 1973

a company of STRUC Holding

25 univerzalnih priključkov za priklop na stroj STRUC MUTA, kmetijska mehanizacija d.o.o.

Koroška c. 51, SI-2366 Muta

Telefon: 02 8770 112 ; Fax: 02 8770 104

www.struc.info

Univerzalni motokultivatorji s priključki spo-
daj, so namenjeni za KOŠNJO, OBDELAVO 
ZEMLJE, TRANSPORT, ČIŠČENJE SNEGA 
in DROBLJENJE ORGANSKIH ODPADKOV.
Delo s strojem je zelo enostavno, lahko in 
predvsem varno.



V gozdarstvu je 
avtomatizacija  
in robotizacija  

še v povojih
Avtor: Samo Kranjec
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Pri gozdarskih opravilih se največ pozornosti posve-
ča humanizaciji dela ter varovanju okolja. Temu – ter 
obenem še dvigu produktivnosti – je namenjena tudi 
strojna sečnja. Veliko pa se vlaga v zagotavljanje sle-
dljivosti v celotni gozdno-lesni verigi, ki jo je trenutno 
mogoče vzpostaviti predvsem pri strojni sečnji.
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Pomen in krepitev samooskrbe ter 
kratkih dobavnih verig na podeželju 
preko pristopa LEADER/CLLD 
V času, ko se soočamo z negotovimi razmerami v svetu, se posebno poudarja pomen prehran-
ske varnosti in kratkih dobavnih verig oskrbe s hrano. 

Krepitev kratkih dobavnih verig in 
samooskrbe s hrano se podpira preko 
številnih ukrepov Programa razvoja po-
deželja 2014−2020, med njimi tudi pre-
ko ukrepa LEADER, ki je del skupnega 
pristopa CLLD. V okviru tega pristopa 
»od spodaj navzgor«, sofinancirane-
ga iz treh evropskih skladov (Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja, 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 
Evropski sklad za regionalni razvoj), se 
izvajajo raznovrstni projekti, ki združu-
jejo in povezujejo različne sektorje in 
deležnike na lokalnem območju. 

Veliko vlogo pri povezovanju in po-
znavanju lokalnih potreb ima 37 lokalnih 
akcijskih skupin (LAS), ki pokrivajo obmo-
čje celotne Slovenije. Tako so nekateri 
LAS že obdobju epidemije korona virusa 
združevali lokalne pridelovalce hrane in 
ponudnike drugih storitev in jih objavljali 
na spletnih straneh LAS ter na portalu 
Naša super hrana v okviru Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Strategije lokalnega razvoja (SLR), 
ki so potrjene za posamezno območje 
LAS, velikokrat spodbujajo razvoj krat-
kih dobavnih verig, trženje proizvodov. 
Strategije pripravljene s strani lokalnih 
partnerstev, so prožnejše od drugih pris-
topov, v skladu s tem je prožnejši tudi 
nabor operacij, ki so predmet sofinan-
ciranja. Projekti vezani na samooskrbo 
ozaveščajo o pomembnosti uporabe 
in uživanja lokalno pridelanih produk-
tov. Prav tako so bile v okviru pristopa  
LEADER vzpostavljene blagovne znamke 
ponudnikov lokalno pridelanih izdelkov, 
proizvodov in storitev z namenom pro-
mocije in spodbujanja trženja lokalnih 
proizvodov. Podukrep »Priprava in izva-
janje dejavnosti sodelovanja lokalnih 

akcijskih skupine« še dodatno vzpodbu-
ja sodelovanje tako med domačimi kot 
tudi tujimi LAS in je pomemben zlasti pri 
izmenjavi in prenosu primerov dobrih 
praks ter pri pospeševanju uspešnih 
projektnih zamisli.

LEADER/CLLD projekti s področja 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane za-
jemajo zelo širok spekter - podpirajo se 
programi, storitve in produkti za pove-
čanje lokalne samooskrbe ter kratkih 
dobavnih verig, vzpostavitev blagovnih 
znamk in trženje različnih proizvodov: 
lokalne hrane, sadjarstva, vina, mesa, 
zelenjave, senenega mleka ipd.  Pred-
vsem pa projekti vzpodbujajo sodelova-
nje med različnimi (tako domačimi kot 
tudi tujimi) deležniki ter povezovanje 
lokalnih pridelovalcev in potrošnikov.

Sodobne ideje za boljšo preskrbo s 
hrano

Kakšno vlogo igrajo pri tem digi-
talizacija oziroma sodobne tehno-
logije? Preko ukrepa LEADER je bilo 
v preteklem obdobju podrtih tudi 
veliko aktivnosti vzpostavljanja ko-
lektivnih blagovnih znamk, katerih 
del je zavedanje, kako pomembne 
so predstavitev, promocija in prodaja 
na spletu. Izdelki in storitve s kme-
tij so tako postali širše prepoznavni 
ter veliko bolj dostopni, saj so le klik 
vstran. Nastale številne spletne strani 
s ponudbo kmetijskih pridelkov, roko-
delskih izdelkov, kulinaričnih doživetij 
ter s seznami prodajnih mest, seznami 
lokalnih dobaviteljev in ponudnikov 
gostinskih storitev.

Za vsebino je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014-2020.
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Dobrote dolenjske. 
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Po besedah dr. 
Nike Krajnc, vodje 

oddelka za gozdno tehniko in 
ekonomiko v Gozdisu, na večji 
delež strojne sečnje kaže tudi 
vse večje število ponudnikov te 
storitve. Seznam ponudnikov 
strojne sečnje je mogoče najti 
na njihovem portalu  
www.mojgozdar.si, kjer je že 
več kot 60 ponudnikov.

ODKUP - POSEK - SPRAVILO IN PREVOZ LESA

ODKUP BIOMASE

051 358 368    WWW.MEGALES.SI

megales_mar22.indd   1megales_mar22.indd   1 8.3.2022   17:06:498.3.2022   17:06:49

Vremenske spremembe in tudi 
požari vse bolj kažejo na po-
men gozda za človeka – tako 

na podeželju kot v mestih. »Gozdni 
ekosistemi pomembno prispevajo k 
varovanju tal, voda in podnebja ter 
dajejo dom številnim rastlinskim in 
živalskim vrstam, ljudem pa prostor 
za oddih in rekreacijo. Gozd je tudi 
pomemben gospodarski dejavnik, ki 
zagotavlja energijo in številna zelena 
delovna mesta,« poudarjajo na Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP).

Gozdno-lesnega bogastva ne 
izkoriščamo dovolj

Egon Rebec, višji koordinator za 
področje gozdarstva in obnovljivih 
virov na Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (KGZS) pravi, da gozd pokri-
va 58 odstotkov površine Slovenije. Po 
gozdnogospodarskih načrtih bi lahko 
letno posekali okoli 7,2 milijona ku-
bičnih metrov lesa, v letu 2021 pa se 

je posekalo le 57 odstotkov možnega 
poseka ali manj kot 47 odstotkov le-
tnega prirastka.

»Razen tega, da gozd s svojim 
delovanjem za ekološke in socialne 
funkcije vpliva in oblikuje podeželsko 
okolje, predstavlja kot vir lesa in dru-
gih gozdnih proizvodov pomemben 
vir dohodka za lokalno prebivalstvo 
na podeželju, ki omogoča ohranjanje 
in razvoj podeželja. Še posebej na hri-
bovsko gorskih kmetijah je gozdarstvo 
pomembna dejavnost zaradi števil-
nih delovnih mest in prihodkov od 
prodaje lesa, ki pogosto predstavlja 
glavni vir prihodkov na kmetijah. Pri 
ohranitvi teh kmetij je zelo pomemb-
na vloga gozda, poznana kot kmetova 
banka. V primeru večje potrebe po 
lesu ali finančnih sredstvih lahko 
lastnik gozda z močnejšo sečnjo, se-
veda v okviru možnega poseka, prido-
bi večjo količino lesa ali naložbenih 
sredstev, ki jih potrebuje za ohranitev 
in razvoj kmetije,« razlaga Rebec.       

Ne smemo pa zanemariti vlo-
ge gozda in njegove infrastrukture 
(gozdne prometnice, učne poti ipd.) 
pri razvoju turistične dejavnosti na 
podeželju, ki dodatno finančno krepi 
podeželje oziroma kmetije. 

Velika priložnost pri razvoju pode-
želja je po Rebčevih besedah predela-
va lesa, s katero še dodatno poveča-
mo vrednost lesa in s tem prihodke. 
Je pa v preteklosti ta skoraj zamrla in 
šele v zadnjem času je zaznati njen 
dvig.

Velike rezerve imamo tako pri večji 
izrabi možnega poseka kot tudi pri 
večji predelavi lesa, s čimer bi lahko 
pridobili dodatna finančna sredstva 
na podeželju, ki bi lahko omogočala, 
da bi med drugim podeželje postalo 
bolj pametno. 

Krepitev humanizacije dela
Mag. Marjan Dolenšek iz Javne služ-

be kmetijskega svetovanja razlaga, da 
imamo v gozdarstvu na eni strani kla-

Gozd pokriva 
58 odstotkov 

površine Slovenije. Po 
gozdnogospodarskih 
načrtih bi lahko letno 
posekali okoli 7,2 milijona 
kubičnih metrov lesa, 
v letu 2021 pa se je 
posekalo le 57 odstotkov 
možnega poseka ali manj 
kot 47 odstotkov letnega 
prirastka.

sično sečnjo z motorno žago in spra-
vilo lesa z izvleko s traktorjem in/ali 
prevozom z gozdarsko prikolico ter na 
drugi strani strojno sečnjo s harves-
terji in izvoz z gozdarskimi polpriko-
ličarji (forwarderji) in/ali gozdarskim 
prikolicami ter žičniško spravilo na 
težko dostopnih terenih. »Pri motor-
nih žagah se zmanjšuje masa samih 
žag ob ohranjanju ali celo povečanju 
zmogljivosti (moči), čim bolj se skuša 
zmanjšati hrupnost in vibracije, vse 
bolj se uveljavlja elektronsko uravna-
vanje delovanja žag. Krepi se ponudba 
baterijskih žag, ki nimajo škodljivih 
vplivov izpušnih plinov na uporabnika 
in povzročajo manjši hrup, a njihove 
zmogljivosti (moč in čas delovanja) še 
vedno ne dosegajo motornih. Uveljav-
ljajo se za lažja dela, redčenje, klešče-
nje,« razlaga sogovornik.

Vse boljša učinkovitost strojev in 
naprav

Pri traktorjih se uporabljajo pri-
lagojeni in z gozdarsko nadgradnjo 

opremljeni kmetijski traktorji in na-
menski gozdarski traktorji, ki so lah-
ko, poleg z vitlom, opremljeni tudi z 
izvlečnimi dvigali, pa tudi z daljinskim 
krmiljenjem manjših premikov trak-
torja. »Pri gozdarskih vitlih – tako 
fiksno nameščenih kot tritočkovnih 
priključnih izvedbah – se razvijajo 
modeli s stalno enako (konstantno) 
vlečno silo. Pri gozdarskih prikolicah 
pa težji modeli z gnanimi kolesi in 
prilagoditvami podvozja za boljšo 
vleko in lažji modeli za uporabo z 
lažjimi traktorji, a pri obojih se raz-
vijajo zmogljiva dvigala z različnimi 
načini krmiljenja, tudi z daljinskim. Pri 
strojih za strojno sečnjo (harvester-
jih) se razvijajo novi modeli klasičnih 
kolesnih izvedb in posebnih izvedb 
za težko dostopne terene, ki pa so 
tehnično zelo zahtevni in ustrezno 
dragi,« pravi Dolenšek.

Stroji za strojno sečnjo imajo vgra-
jeno vrsto sklopov, ki delavcu na stroju 
olajšajo delo pri meritvah in izdelavi 
gozdno lesnih-sortimentov (denimo 
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Za lažje gospodarjenje z 
gozdovi vzpostavili dva 
portala 
Na Gozdisu so vzpostavili por-
tal Zdrav gozd (www.zdravgozd.
si), kjer lahko lastniki gozdov in 
gozdarji pridobijo informacije s 
področja varstva gozdov, ter por-
tal WoodChainManager (https://
wcm.gozdis.si), ki ga preimenu-
jejo v Infogozd. Ta je namenjen 
lastnikom gozdov, ki z njimi 
dejavno gospodarijo. Na njem 
objavljajo cene gozdno-lesnih 
sortimentov, gozdnih storitev 
(sečnje in spravila), lesnih goriv, 
prevoza, žaganega lesa. Vsebu-
je tudi kazalnike gospodarjenja 
z gozdovi ter orodja za izračun 
stroškov dela in številne pretvor-
nike v zvezi z lesom.

Stroji za strojno 
sečnjo imajo vgrajeno 

vrsto sklopov, ki delavcu 
na stroju olajšajo delo pri 

meritvah in izdelavi gozdno-
lesnih sortimentov (denimo 
samodejne meritve dolžine 

hlodov) pri razrezu debla, 
izboljšajo ergonomijo in udobje 

pri delu (denimo samodejno 
uravnavanje položaja kabine) 

ter zagotavljajo varno delo 
(denimo meritve nagibov 

stroja, obremenitve dvigala s 
harvestersko glavo itn.).

• ugodne cene
• originalni nadomestni deli
• popravila v garanciji
• storitve na terenu

• diskaste kosilnice
• obračalniki (tračni in 

vrtavkasti)
• zagrabljalniki (eno in 

dvovretenski)
• trosilci hlevskega gnoja

Traktorji

• več moči pri manjši porabi goriva
• optimalno delovno okolje
• odlična preglednost
• nizka točka težišča
• kompakten in okreten

Strmica 23  |  SI-1370 Logatec, Slovenija
M: 031-741-685  |  E: info@elvipo.si

Podjetje z večletno tradicijo. Z zdajšnjim lastnikom Francem Nagode že od leta 1980.

Ukvarjamo se z razrezom smrekove in jelove hlodovine.
Že vrsto let vlagamo v razvoj, digitalizacijo in avtomatizacijo proizvodnje.

Kupce imam na slovenskem in tujem trgu. Odkupujemo smrekovo in jelovo hlodovino  
ter izmero opravimo na naši žagi na liniji za pripravo hlodovine, kjer se vrši 3D izmera hlodovine.

Trudimo se, da ostanemo še naprej zanesljiv, dolgoletni poslovni partner  
do vseh kupcev in dobaviteljev, s katerimi sodelujemo.

ŽAGAN LES    LES ZA EMBALAŽO   SEKANCI   ŽAGOVINA

samodejne meritve dolžine hlodov) pri 
razrezu debla, izboljšajo ergonomijo in 
udobje pri delu (denimo samodejno 
uravnavanje položaja kabine) ter za-
gotavljajo varno delo (denimo meritve 
nagibov stroja, obremenitve dvigala s 
harvestersko glavo itn.).

Poleg navedenega poteka samo-
dejno oziroma avtomatsko tudi samo 
notranje delovanje strojev in med-
sebojno krmiljenje sklopov strojev, 
ki jih uporabnik niti ne zazna. »Zelo 
uporabno je tudi zaznavanje položaja 
stroja v gozdu s pomočjo satelitskega 
pozicioniranja, pa oddaljen nadzor 
nad delovanjem stroja in oddaljene 
nastavitve strojev, kar označujemo 
s telemetrijo. Pri velikopovršinskem 
nadzoru stanja gozdov se uveljavljajo 
brezpilotni zrakoplovi, od malih letal 
do dronov. Pri spremljanju podatkov 
o lesu gre za digitalno zajemanje 
podatkov od samega označevanja 

dreves za posek (odkazilo) do spre-
mljanja gozdno-lesnih sortimentov na 
celotni logistični verigi do razreza in 
predelave. Pri usposabljanju in izo-
braževanju so tu različni simulatorji 
za delo s stroji in delo s konkretnimi 
stroji (npr. žagami) v okolju navidezne 
resničnosti,« pravi Marjan Dolenšek.

Avtomatizacija in robotizacija še 
oddaljeni

Sogovornik pa poudarja, da sta av-
tomatizacija in robotizacija pri delu 
v gozdu še precej oddaljeni rešitvi in 
da se bosta prej uveljavili pri prede-
lavi lesa. »Delo v gozdu poteka na 
zelo različnih terenih in vsako drevo 
je dejansko svet zase, če nekoliko 
poenostavimo. V gozdarstvu smo še 
vedno v fazi humanizacije dela: to 
pomeni, da skušamo s stroji (strojna 
sečnja) nadomestiti ljudi tam, kjer je 
najbolj naporno in nevarno. Ob tem 

pa ne gre zanemariti tudi možnos-
ti, da s strojno sečnjo nadomestimo 
kronično pomanjkanje delavcev za to 
naporno in nevarno delo pri klasični 
sečnji in spravilu lesa, pri čemer pa 
moramo poleg tehnične upoštevati še 
ekonomsko plat navedenih rešitev.«

Število strojev in opreme se 
povečuje

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije 
(Gozdis) so v okviru portala Wood-
ChainManager/Infogozd v razdelku 
o gozdni mehanizaciji zapisali, da se 
število strojev in opreme po podatkih 
Sursa povečuje. Delno k temu prispe-
va tudi Program za razvoj podeželja 
(PRP), ki je v obeh programskih ob-
dobjih podpiral naložbe v stroje in 
opremo za delo v gozdu. V zadnjih 
desetih letih se je povečalo predvsem 
število gozdarskih prikolic ter strojev 
za strojno sečnjo. 

»V okviru PRP 2007–2013 je bilo 
izmed mehanizacije in opreme za 
sečnjo in spravilo lesa sofinanciranih 
največ traktorjev kolesnikov za delo 
v gozdu, in sicer je bilo za traktor-
je namenjenih kar 69 odstotkov od 
vseh izplačanih sredstev. V okviru PRP 
2014–2020 pa je bilo sofinanciranih 
največ vitlov (29 odstotkov glede na 
vso mehanizacijo in opremo) in doda-
tne opreme za vitle (19 odstotkov gle-
de na vso mehanizacijo in opremo), 
čemur sledi sofinanciranje gozdarskih 
prikolic. V tem drugem obdobju se je 
bistveno povečal nakup gozdarskih 
prikolic in mehanizacije za strojno 
sečnjo, kar lahko nakazuje na večjo 
profesionalizacijo del v gozdovih,« 
poudarjajo v Gozdisu.

Po besedah dr. Nike Krajnc, vodje 
oddelka za gozdno tehniko in eko-
nomiko v Gozdisu, na večji delež 
strojne sečnje kaže tudi vse večje 

število ponudnikov te storitve. Se-
znam ponudnikov strojne sečnje je 
mogoče najti na njihovem portalu 
www.mojgozdar.si, kjer je že več kot 
60 ponudnikov.

Digitalizacija celotne gozdno-lesne 
verige

Po besedah sogovornice se danes 
veliko vlaga v digitalizacijo celotne 
gozdno-lesne verige, kjer se zagota-
vlja sledljivost od drevesa do konč-
nega kupca izdelka iz lesa. Pri strojni 
sečnji je to lažje, saj so stroji opre-
mljeni z informacijskim sistemom. Pri 
klasični sečnji in spravilu pa je težje, 
vendar se razvija različne aplikacije za 
zagotavljanje sledljivosti, dejanskih 
rešitev pa na trgu še ni mogoče do-
biti. Pri strojni sečnji pa se hlodom 
sledi od kamionske ceste naprej. To 
zagotavlja, da je les legalno posekan, 
kar je tudi zahteva EU.  
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Na sprehod v gozd po novo  
znanje in poznanstva 
Gozdni sprehodi, ki so namenjeni ženskam (Forest Walks) in so v nekaterih evropskih državah 
uveljavljeni kot zanimiva in uspešna oblika povezovanja v gozdarstvu, si utirajo pot tudi v Sloveniji.

Avtorji: Katarina Flajšman, Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije

Zastopanost žensk v gozdarskem 
sektorju v Sloveniji je v zadnjem času 
vedno večje, a je kljub temu gozdar-
stvo še vedno predvsem v domeni 
moških. Tako je povezovanje in vklju-
čevanje žensk na tem področju še to-
liko bolj pomembno. Različne oblike 
uspešnega in inovativnega povezova-
nja žensk v gozdarstvu se že izvajajo v 
nekaterih evropskih državah. Primeri 
tovrstnih dobrih praks so povezova-
nja žensk v obliki različnih združenj, 
mentorstev in različnih organiziranih 
aktivnostih. Ena izmed bolj zanimivih 
in priljubljenih aktivnosti so t.i. goz-
dni sprehodi (forest walks). Pri vseh 
teh aktivnostih ne poudarjamo boja 
za enakopravnost spolov, temveč iz-
menjavo znanj in izkušenj. 

V mednarodni projekt »Gozdovi v 
ženskih rokah« Fem4Forest (Forests 
in Women's Hands) je vključenih 14 

partnerjev iz 10 držav (Slovenija, 
Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna 
in Hercegovina, Srbija, Romunija, 
Češka, Bolgarija, Ukrajina). Projekt 
ponuja nov in inovativen pristop pri 
izobraževanju in mentorstvu z željo 
spodbuditi in omogočiti bolj dejavno 
vlogo žensk v vseh segmentih goz-
darskega sektorja. Cilj projekta je 
okrepiti gozdarski sektor na lokal-
nem, regionalnem in mednarodnem 
nivoju s pomočjo večjega vključeva-
nja žensk. 

Eden izmed pristopov za dosega-
nje tega cilja je aktivno povezovanje 
zainteresiranih gozdark, lastnic goz-
dov in študentk gozdarstva v obliki 
gozdnih sprehodov ali kakršne koli 
druge oblike povezovanja. Projekt 
je sofinanciran v sklopu programa 
Interreg Danube Transnational Pro-
gramme.

Izobraževanje, izmenjava znanj in 
mreženje

»Gozdni sprehodi« so oblika iz-
obraževanja in izmenjava znanj o 
določeni gozdarski tematiki, ki pote-
kajo zunaj, v gozdu. Sprehode vodijo 
strokovnjaki s področja gozdarstva 
ali lastniki gozdov, ki udeležencem 
predstavijo dogovorjene teme pove-
zane z gozdom, kjer poteka sprehod. 
Poleg novih uporabnih znanj, ki jih 
pridobijo, pa sprehodi služijo tudi po-
vezovanju in neformalnemu druženju 
gozdark in lastnic gozdov, pri čemer 
se med udeleženkami ustvarjajo pri-
jateljske vezi in gradi nova socialna 
mreža, kar posledično pripomore k 
boljšemu vključevanju v sektor. 

Sprehodi uveljavljeni v Nemčiji in 
Avstriji

Tovrstni gozdni sprehodi že dalj 
časa potekajo v Nemčiji (predvsem 
Bavarska) in so zelo priljubljeni pred-
vsem med lastnicami gozdov. Organi-
zirani so s strani lokalnih gozdarskih 
enot skupaj z zvezo lastnikov gozdov, 
za večjo prepoznavnost in odmevnost, 
pa jih včasih organizirajo v sodelo-
vanju z ženskami iz sveta politike. 

Napovedane gozdarske teme, ki jih 
bodo na gozdnih sprehodih obrav-
navali tekom letošnjega leta so npr. 
izbira drevesnih vrst, sajenje, nega 
mladja, sečnja, naravna obnova, vpliv 
klimatskih sprememb itd.

V sosednji Avstriji so gozdni spre-
hodi ustaljena praksa. Organizira jih 
Zveza lastnikov gozdov Avstrijske šta-
jerske, katere cilj je spodbuditi ženske 
za večje vključevanje v gospodarjenje 
z gozdovi in večje zanimanje za goz-
darstvo v celoti. Gozdnih sprehodov 
se udeležujejo lastnice gozdov, bo-
doče lastnice gozdov, lastnice kmetij, 
lovke, gozdarke in druge ženske, ki ji 
gozdarstvo zanima. 

Začetki tudi v Sloveniji
Tudi v Sloveniji, smo v okviru pro-

jekta Fem4Forest v letošnjem letu 
pričeli z organizacijo gozdnih spre-
hodov. Ti potekajo na različnih lo-
kacijah po Sloveniji in v sodelovanju 

z gozdarkami in lastnicami gozdov. 
Konec junija smo na Ribniški koči 
na Pohorju organizirale prvi Gozdni 
sprehod. Sprehoda se je udeležilo 17 
gozdark, lastnic gozdov ter tistih, ki 
jih gozd navdušuje. Ker je bil to prvi 
sprehod se nam je pridružila Dagram 
Karisch – Gierer iz sosednje Avstrije, 
ki je organizirala že več kot 100 takih 
sprehodov. Spoznale smo namen in 
način izvedbe gozdnih sprehodov 
in se dogovorile, da postanejo naša 
stalnica. Bilo je sproščujoče, poučno 
in tudi zabavno. 

Naslednji sprehod, ki bo v zad-
njem tednu avgusta, bo potekal na 
Magolniku, tema tega sprehoda pa 
bo odkazilo drevja za posek. 

Cilj tovrstnih sprehodov in celot-
nega projekta Fem4Forest je, da se 
tudi pri nas ustvari skupnost žensk, 
povezanih z gozdarstvom, ki bodo 
med seboj delile znanje in izkušnje, 
ter se uspešno vključevale v sektor.

Prvi gozdni sprehod v Sloveniji je potekal na Pohorju. Udeleženke prvega gozdnega sprehoda pri nas. 
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Pridružite se tudi vi

V okviru mednarodnega pro-
jekta Fem4Forest organiziramo 
Gozdne sprehode. Sprehod je 
namenjen vsem ženskam, ki jih 
gozd in gozdarstvo zanimata in 
bi rade pridobila nova znanja 
na tem področju. Sprehodi so 
organizirani v dopoldanskem 
času in so brezplačni za vse. 

Naslednji Gozdni sprehod bo 
2.9.2022 na Dolenjskem, tema je: 
»Odkazilo drevja za posek«. Če 
se želite pridružiti nas kontakti-
rajte na: nike.krajnc@gozdis.si.

Za več informacij o projektnih ak-
tivnostih nas spremljajte na www.
facebook.com/gisgte, če se želite 
aktivno priključiti pa nam pišite na 
nike.krajnc@gozdis.si. PR
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Možnosti rabe lesa listavcev v 
slovenskem biogospodarstvu
Avtorji: Peter Prislan, Domen Arnič, Luka Juvančič

Potencial gozdnih lesnih sorti-
mentov (predvsem listavcev) pri 
nas ni izkoriščen, kar bi lahko pripi-
sali bodisi pomanjkanju informacij 
o kakovostni strukturi sortimentov, 
bodisi načinom (tehnologijam) pre-
delave z manjšo dodano vredno-
stjo. Slovenska lesnopredelovalna 
industrija je usmerjena predvsem 
na področje predelave lesa iglavcev, 
manj pa se predeluje lesa listavcev. 
Trendi zadnjih let in dolgoročne pro-

jekcije nakazujejo na dolgoročno rast 
lesne zaloge predvsem bukovine, kar 
kaže upoštevati tudi v načrtovanju 
prihodnjega razvoja gozdno-lesne 
verige v Sloveniji. Problematiko sla-
be izkoriščenosti lesa listavcev iz 
slovenskih gozdov naslavlja ciljni 
raziskovalni projekt LesGoBio v ka-
terega so vključeni Gozdarski inšti-
tut Slovenije in Biotehniška fakulteta 
(Oddelek za lesarstvo in Oddelek za 
zootehniko).

Glede na celotno strukturo pro-
izvodnje okroglega lesa listavcev v 
zadnjih letih prevladuje les slabše 
kakovosti. Zato les listavcev pretežno 
uporabljamo v energetske namene. Ta 
podatek nakazuje, da imamo v Slove-
niji z vidika izkoriščenosti potenciala 
dodane vrednosti sortimentov lesa li-
stavcev izrazite rezerve. Te kaže iskati 
zlasti v povečanju gospodarske rabe 
okroglega lesa znotraj Slovenije ter 
v krepitvi tehnološko naprednejših 

alternativ energetski rabi okroglega 
lesa. Z razvojem oziroma optimiza-
cijo ustreznih postopkov obdelave, 
pa bi lahko to surovino predelali v 
materiale z višjo dodano vrednostjo. 
Neizkoriščene priložnosti vidimo tudi 
v zapiranju (snovnih, energetskih) to-
kov s kaskadno rabo lesne biomase, 
kjer stranski proizvodi ene faze pre-
delave kot surovine vstopajo v na-
slednjo fazo, do končne (praviloma 
energetske) rabe. Tovrstna organiza-
cija poslovnih procesov pripomore k 
snovno in energetsko učinkovitejši 
rabi biomase sortimentov lesa listav-
cev in pozitivnim ekonomskim rezul-
tatom – tako na ravni posameznega 
gospodarskega subjekta, kot tudi 
širše, v smislu multiplikativnih učin-
kov rasti agregatnega povpraševanja 
in s tem povečanja transakcij med 
gospodarskimi subjekti v različnih 
panogah (npr. gozdarstvo, transport, 
žagarstvo, obdelava in predelava lesa, 
proizvodnja kemikalij, oskrba z ener-
gijo). Pozitivni ekonomski učinki se 
nanašajo tako na izboljšane kazalnike 
poslovanja gospodarskih subjektov, 
vključenih v verige vrednosti, kot tudi 
na pozitivne učinke na ravni nacio-

nalnega gospodarstva (bruto dodana 
vrednost, dohodki, delovna mesta).

Poznavanje možnih in dejanskih 
količin lesne surovine iz gozdov je 
ključna informacija za razvoj lesno-
predelovalne industrije tako pri ume-
ščanju novih obratov ali optimizaciji 
obstoječih kot pri dimenzioniranju 
kapacitet, varnosti dobave ter izboru 
ustreznih tehnologij. Zato smo v okvi-
ru projektnih aktivnosti podrobneje 
ovrednotili razpoložljive tržne koli-
čine in trenutne rabe lesa listavcev 
ter analizirali tokove lesa listavcev 
za ovrednotenje izkoriščenih/neiz-
koriščenih potencialov. V okviru pa-
nožnih delavnic smo pregledali tre-
nutno strukturo rabe lesa listavcev in 
kritično ovrednotili morebitne nove 
postopke obdelave ali predelave ter 
materiale/izdelke z vidika logistično-
-tehnološke izvedljivosti, ekonom-
ske upravičenosti in okoljske spre-
jemljivosti. Na podlagi pridobljenih 

informacij smo oblikovali štiri scena-
rije, s katerimi ponazarjamo možne 
usmeritve razvoja verige vrednosti 
lesa listavcev v Sloveniji v prihodnje: 
(i) status quo (brez sprememb); (ii) 
povečanje rabe lesa listavcev v ener-
getske namene; (iii) povečanje rabe 
lesa listavcev v lesnopredelovalni 
industriji in (iv) uvajanje inovativnih 
tehnologij rabe lesa, temelječe na 
industrijski biorafinaciji lesa slabše 
kakovosti. Trenutno poteka primer-
jalna analiza ekonomskih učinkov 
(prihodki, dodana vrednost, zapos-
lenost) obravnavanih scenarijev s 
pomočjo makroekonomskega model-
nega orodja (prilagojeni Input-output 
model). Na podlagi rezultatov bomo 
oblikovali strateška priporočila za ra-
cionalno rabo lesa listavcev, ki bodo 
usmerjena predvsem k investitorjem 
v pomoč pa bodo tudi načrtovalcem 
resornih politik in širšega podpor-
nega okolja.

Tokovi okroglega lesa v Sloveniji (podatki za leto 2020 so prikazani v neto kubičnih metrih brez skorje)  
(Vir: https://wcm.gozdis.si).

Pomembnejši domači listavci (z leve prti desni: bukev, javor, hrast).

Predvideni rezultati projekta LesGoBio  (Možnost rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu).
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ŽIVILSKA IN
DUSTRIJA

Zaradi višjih cen določenih 
surovin v sosednjih 

državah slovenski pridelovalci in 
odkupovalci izvažajo te surovine 
predvsem v Italijo, kar ima za 
posledico manjši odkup v podjetjih 
živilskopredelovalne industrije v 
Sloveniji.
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Zmanjkuje 
jim sredstev 
za dolgoročne 
naložbe
Avtorica: Jerneja Srebot

Kmetijska in živilska podjetja v Sloveniji se zad-
nji dve leti soočajo s številnimi izzivi. Še preden 
so si opomogla od epidemije ter težav z dobavo 
repromateriala in surovin, je prišlo do velike 
podražitve surovin in energentov. Vojna v Ukra-
jini je pretrgala globalne verige vrednosti in 
povzročila motnje v dobaviteljskih verigah ter 
dodatne dvige cen.
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kategorija  
velika in srednja podjetja 
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sko-ruskega spora vse manj dosto-
pne in izvedljive,« pojasnjujejo na 
ZKŽP.

Cene bodo odvisne od dogajanja v 
svetu

Višje cene energentov, surovin in 
reprodukcijskega materiala zagotovo 
vplivajo tudi na rast stroškov pod-
jetij, a na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) po-
udarjajo, da je njihov prenos v cene 
končnih proizvodov drugo vprašanje.

»Dejstvo je, da imamo v Sloveniji 
zelo razvit trgovski sektor, kar ima za 
posledico visoko stopnjo konkurenč-
nosti in s tem tudi pritisk na dobavi-
telje in njihove cene,« pojasnjujejo.

Cene hrane so se po podatkih Sta-
tističnega urada Republike Slovenije 
(SURS) na medletni ravni zvišale za 
skoraj 13 odstotkov, od tega za dob-
rih 10 odstotkov samo v prvi polovici 
letošnjega leta. Med majem in junijem 
2022 se je cena hrane povečala za 1,6 
odstotka.

Nadaljnje gibanje cen hrane, suro-
vin in reprodukcijskega materiala je 
težko napovedovati, a na kmetijskem 
ministrstvu poudarjajo, da je Slovenja 
kot odprto gospodarstvo zelo vpeta v 
mednarodno trgovino.

»Velik vpliv na dogajanje v Sloveniji 
bodo imele razmere na svetovnih trgih 
in nadaljevanje spopada med Ukrajino 
in Rusijo ter dobava energentov iz Rusi-
je, kot tudi pridelava hrane, pogojena z 
vremenskimi ujmami,« razložijo na MKGP.

Podjetja pričakujejo pomoč države
Nekatera podjetja se razmeram pri-

lagajajo z racionalizacijo in prilagaja-
njem poslovanja glede na dobavljene 
surovine. Pri nabavi reprodukcijskega 
materiala in surovin skušajo poiskati 
dodatne vire in dobavitelje, ki pa imajo 
praviloma tako višje cene kot že ute-
čene nabavne poti.

»Takšno stanje podjetjem zmanjšuje 
vire za naložbe v tehnološke posodo-
bitve ter vlaganja v raziskave in razvoj. 
Na dolgi rok lahko to ogrozi poslovanje 
podjetij, predvsem pa zmanjšuje njihovo 
konkurenčnost na trgu,« opozarjajo na 
ZKŽP.

Napovedi strokovnjakov niso za pod-
jetja nič kaj optimistične. Jeseni naj bi se 
obetalo dodatno zaostrovanje na pod-
ročju oskrbe z energenti, še posebej z 
zemeljskim plinom, pričakuje pa se tudi 
dvig cen surovin, energije in transporta, 
pa tudi inflacijske pritiske.

»Predvsem bo pomembno, kako bo 
ukrepala država in pomagala podje-
tjem, da ohranijo gospodarsko dejav-
nost, s tem zaposlenost in nemoteno 
oskrbo. Podjetja pričakujejo pomoč 
predvsem pri obvladovanju energet-
skih izzivov in visokih cen,« poudarjajo 
na zbornici.

»Celotna industrija se 
ukvarja z vprašanjem, 
kako čim bolj uspešno 

prebroditi višanje cen energentov. Za 
živilskopredelovalno industrijo sta 
ključni ceni plina in električne energi-
je,« poudarjajo na Zbornici kmetijskih 
in živilskih podjetij (ZKŽP), ki posluje 
v okviru Gospodarske zbornice Slo-
venija (GZS).

Zaradi razmer so posodobitve vse 
težje izvedljive

Kmetijska in živilska podjetja težijo 
visoke cene energentov, negotovosti 
v dobavi, pomanjkanje delovne sile 
in embalaže, težave v transportu in 
visoke cene storitev in blaga. Poleg 
tega jih bremenijo tudi veliki pritiski 
na dvig plač zaposlenih in zagotavlja-
nje konkurenčnosti na trgu.

Zaradi višjih cen določenih surovin 
(mleko, žive živali) v sosednjih drža-
vah slovenski pridelovalci in odkupo-
valci izvažajo te surovine predvsem 
v Italijo, kar ima za posledico manjši 
odkup v podjetjih živilskopredeloval-
ne industrije v Sloveniji.

Poleg vseh trenutnih težav pa se 
tudi živilskopredelovalnim podjetjem 
obetajo še izzivi prihodnosti: prila-
goditve na podnebne spremembe, 
naložbe v tehnološke posodobitve 
poslovnih procesov, digitalizaci-
ja in trajnostni zeleni prehod. »Za 
vse to so potrebna znatna finančna 
sredstva in naložbe, ki pa so zaradi 
kovida, energetske krize in ukrajin-

»Velik vpliv 
na dogajanje 
v Sloveniji bodo imele 
razmere na svetovnih 
trgih in nadaljevanje 

spopada med Ukrajino 
in Rusijo ter dobava 

energentov iz Rusije, kot 
tudi pridelava hrane, 

pogojena z vremenskimi 
ujmami,« razložijo na 

kmetijskem ministrstvu.

info@dobrodej.si, Tel.: (02) 629 68 50
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JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana 

EKOEKO
Certificirane 

krmne mešanice za 
ekološke reje

E-ENERGETSKO

E-K18

E-BELJAKOVINSKO KRMILO

E-BEK

E-BRO STARTER

E-BRO FINIŠER

E-NSK drobljenec

E-OVCE

E-JGN
PAKIRANO: jumbo vreče, 30/1

Treba je graditi dolgoročna partnerstva
Slovenska živilska industrija je že vrsto let po-

membno izvozno usmerjena, saj v tujino proda 
tretjino svoje proizvodnje, veliko hrane in pijače 
pa tudi uvozi, zlasti preko trgovskih verig. Je del 
skupnega evropskega trga, kjer velja prost pretok 
blaga in storitev ter prosto oblikovanje cen, na 
katere pa Slovenija kot majhna pridelovalka nima 
bistvenega vpliva.

Domača samooskrba doslej zaradi izvoza ni 
bila ogrožena, saj je ta potekal predvsem na pod-
ročjih z večjo pridelavo, kot so potrebe, epide-
mija in ukrajinsko-ruska kriza pa sta opozorili na 
ranljivost globalnih verig vrednosti. Nacionalna 
gospodarstva vključno s Slovenijo iščejo rešitve, 
ki bodo krepile zanesljivost oskrbe prebivalstva 
z lokalno pridelavo na dolgi rok.

Pomembno vlogo pri tem bodo imele močne 
verige vrednosti v celotni prehranski verigi, ki jih 
je treba obravnavati celostno ter stremeti h grad-
nji dolgoročnih partnerstev med pridelovalci in 
predelovalci. »Zgolj s sodelovanjem bomo ohra-
njali in izboljševali ekonomski položaj tako kmetij 
in kmetijskih podjetij kot živilskopredelovalne 
industrije ter ne nazadnje zadostili potrebam 
in zahtevam trgovine in končnih potrošnikov,« 
poudarjajo na zbornici. 
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Cene hrane so 
se po podatkih 

Statističnega urada Republike 
Slovenije (SURS) na medletni 
ravni zvišale za skoraj 13 
odstotkov, od tega za dobrih 10 
odstotkov samo v prvi polovici 
letošnjega leta. Med majem in 
junijem 2022 se je cena hrane 
povečala za 1,6 odstotka.
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Pri proizvodnji piščančjega mesa nas že desetletja vodi zaveza skrbnika, 
da delamo tisto, kar je prav. Zato nam je skrb za zdravje naših živali od 
nekdaj na prvem mestu. 

Pivkina skrbna reja 100% brez antibiotikov pomeni, da piščanci Pivka 
v celotnem času reje niso prejeli nobene vrste antibiotikov. 
To potrjuje tudi mednarodni certifikat “Vzrejeno brez antibiotikov 
ANTIBIOTIC FREE STP 080”, ki smo ga prejeli kot prvi proizvajalec 
mesa v Sloveniji. Skrbna reja 100% brez antibiotikov je prispevek 
k ohranjanju živali, narave in ljudi. Je naložba v prihodnost naših 
otrok.

Pri proizvodnji piščančjega mesa nas že desetletja vodi 
zaveza skrbnika, da delamo tisto, kar je prav. Pivkina 
skrbna reja 100% brez antibiotikov pomeni, da piščanci 
Pivka v celotnem času reje niso prejeli nobene vrste 
antibiotikov. To potrjuje tudi mednarodni certifikat, ki 
smo ga prejeli kot prvi proizvajalec mesa v Sloveniji. 

PRVI V SLOVENIJI. S CERTIFIKATOM. 

Skrba reja 100% brez antibiotikov 
je naložba v prihodnost naših otrok 

Svetovna zdravstvena organizacija 
je že leta 2012 poudarila, da je odpor-
nost mikrobov proti protimikrobnim 
zdravilom, kot so antibiotiki, ena iz-
med največjih zdravstvenih tveganj, s 
katerimi se spoprijema svet. Poveča-
nje odpornosti pomeni, da antibiotik 
ne učinkuje več proti bakterijam, ki 
so povzročile okužbo. Omejevanje 
uporabe antibiotikov pozitivno vpli-
va na zmanjševanje razvoja bakterij, 
odpornih na antibiotike. Zato je vsak 
korak v smeri zmanjševanja uporabe 
antibiotikov velik doprinos k ohra-
njanju zdravja ljudi, živali in narave, 
je naložba v prihodnost naših otrok. 

Skrbna reja 100% brez antibiotikov, 
ki jo je v tem letu predstavila Pivka 

perutninarstvo d.d. (Pivka), je velik 
prispevek k ohranjanju zdravja na-
ravnega ekosistema in družbe. Pivka 
perutninarstvo d.d. (Pivka) je prvi in 
edini proizvajalec mesa v Sloveniji, 
ki slovenskemu potrošniku omogo-
ča stalen izbor piščančjega mesa 
slovenskega porekla iz skrbne reje 
100% brez antibiotikov, kar potrjuje 
tudi mednarodni certifikat. Neodvisni 
strokovnjaki DNV so certifikat Pivki 
podelili na podlagi podrobnega pre-
gleda celotnega vertikalnega procesa 
Pivkine proizvodnje od valilnice, do 
vseh rejcev Pivke in končne proizvo-
dnje.

Trajnostni vidik je v Pivki perut-
ninarstvu globoko zakoreninjen. Pri 

proizvodni piščančjega mesa druž-
bo že od nekdaj vodi zaveza skrbni-
ka, da delajo tisto, kar je prav. Zato 
se vsi členi v verigi Pivkine reje že 
desetletja prizadevajo za zdravje ži-
vali. Svojo tehnologijo reje so skozi 
desetletja izkušenj, znanj in tesne-
ga sodelovanja vseh členov v verigi 
vzreje danes pripeljali do ravni, ko 
zdravljenja piščancev Pivke z antibio-
tiki praktično niso potrebna. Piščanci 
Pivka, ki v celotnem času reje niso 
prejeli nobene vrste antibiotika, so 
označeni s posebno oznako Skrbna 
reja 100% brez antibiotikov. Z izbiro 
tega je lahko vsak brez dvoma, da je 
sprejel dobro odločitev zase, svoje 
najbližje, družbo in okolje. 
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Distribucijski del preskrbovalne verige za sadje in zelenjavo od proizvodnje do vhoda v maloprodajo

Pridelovalec

Proizvajalec
Transport in logistika

Veleprodaja in distribucija

Maloprodajni
distribucijski center

Trgovina na drobno
Potrošnik

Zagotovite popolno sledljivost  
s standardi GS1.

www.gs1si.org

oglas_210_94_v4.indd   1oglas_210_94_v4.indd   1 04.11.2020   10:1404.11.2020   10:14

Prehrambna industrija mora skladno 
s pričakovanji in zahtevami trga, potro-
šnikov in zakonodaje zagotoviti popolne 
in točne informacije o izdelkih ter kre-
piti ukrepe za varnost hrane. Podjetja, 
ki sodelujejo v preskrbovalni verigi sve-
žega sadja in zelenjave, se posledično 
soočajo z mnogimi izzivi. Enega izmed 
ključnih predstavlja trenutek, ko izde-
lek dozori in se začne dirka s časom na 
poti do kupcev. Preveč dozorelo sadje 
in zelenjava lahko izgubita okus in hra-
nila. Črn scenarij predstavlja morebitno 
povzročanje zdravstvenih težav. Trgovci 
zato pogosto zavrnejo preveč dozorelo 
sadje in zelenjavo, ki žal pogosto potujeta 

do končnega cilja iz države v državo. Pri 
tem je treba zagotoviti, da podatki o sad-
ju in zelenjavi (npr. deklaracije) potujejo 
skupaj z blagom, kar omogoča sledljivost.

Prednosti standardov GS1 in 
avtomatskega zajema podatkov

Veliko prednosti pri izmenjavi po-
datkov med deležniki v preskrbovalni 
verigi prinaša uporaba standardov GS1 
z identifikatorji ter črtnimi in 2D-koda-
mi. GS1 Slovenija je s tem namenom 
pripravil dokument z naslovom »Pri-
poročila GS1 za označevanje in sledlji-
vost sadja in zelenjave – Sledljivost in 
označevanje transportnih in logističnih 
enot« za distribucijski del preskrboval-
ne verige. Dokument omogoča boljšo 
sledljivost sadja in zelenjave ter zago-
tavlja najboljše prakse označevanja in 
avtomatičnega zajema podatkov. V do-
kumentu so predstavljene minimalne 
zahteve in podane najboljše prakse za 
izmenjavo podatkov med udeleženci 
preskrbovalne verige na ravni homo-
genih transportnih in logističnih enot 
na nivoju distribucije. Pri slednjem je 
treba izmenjevati podatke o proizvodu, 
kot so naziv, LOT, država porekla ter za 
predpakirano sadje in zelenjavo datum 
uporabe. Podatki se navadno prenaša-
jo v papirni obliki na deklaracijah, kar 
zadošča zahtevam zakonodaje. 

Višjo hitrost in zanesljivost, boljši 
nadzor nad stroški ter večja 
varnost živil

Osnovni podatki, kot so GTIN, LOT, 
država porekla in masa, se lahko za-
pisujejo tudi v obliki črtne kode sim-
bologije GS1-128 na etiketi, s katero 

se opremijo homogene transportne 
enote (zaboji, škatle, vreče) in logi-
stične enote (palete). Podatki, zapi-
sani v črtne kode po standardih GS1, 
se lahko ob predaji enot na strani 
prejemnika zajemajo avtomatsko s 
skeniranjem. Slednje skrajšuje čas 
postopkov in zmanjšuje število na-
pak, do katerih prihaja zaradi ročne-
ga prepisovanja. Prednosti uporabe 
standardov GS1 in kod na deklaracijah 
so temu primerno jasne. Standardi-
zirano označevanje enot omogoča 
partnerjem, naj bodo to proizvajalci, 
distributerji ali denimo trgovci, da 
lažje delijo in prejemajo podatke o 
sledljivosti. Ob tem prinaša avtomat-
sko zajemanje podatkov o sledljivosti 
iz črtnih in 2D-kod večjo hitrost in za-

nesljivost zajema, boljši nadzor nad 
distribucijskimi stroški in upravlja-
njem zalog ter večjo varnost živil za-
radi izboljšanih postopkov umika in 
njihovega odpoklica.

Trg predstavlja velik potencial za 
izboljšave

Na slovenskem trgu je bilo ugo-
tovljeno, da se za označevanje tran-
sportnih enot uporablja predvsem 
kodna simbologija EAN-13, ki vsebuje 
samo identifikacijsko številko izdel-
ka oziroma pakiranja GTIN-13. Ostali 
podatki, kot so LOT, država porekla in 
neto masa, pri transportnih enotah s 
spremenljivo neto vsebino niso vsebo-
vani v kodah in jih ni mogoče zajemati 
s skeniranjem. Izjemoma se ponekod 
uporablja še kodna simbologija GS1-
128, ki sicer lahko vsebuje dodatne 

podatke, vendar ima omejeno zmo-
gljivost. Število podatkov, ki se vanjo 
zapišejo, je omejeno na 48 znakov. 
Velika večina logističnih enot (palet) 
pa žal sploh ni označena z logistično 
etiketo, kar upočasnjuje prevzem sadja 
in zelenjave.

Priporočila za označevanje in 
sledljivost sadja in zelenjave

Na podlagi teh ugotovitev smo v GS1 
Slovenija pripravili »Priporočila GS1 za 
označevanje in sledljivost sadja in zele-
njave – Sledljivost in označevanje tran-
sportnih in logističnih enot«. S priporočili 
opredeljujemo način zapisa podatkov v 
kodne simbole in opredeljujemo upo-
rabo dopolnilnih 2D-kod na etiketah za 
transporte in logistične enote. 2D-kode 
simbologije GS1 DataMatrix omogočajo 
zapis večjega števila podatkov – vse do 

Standardi za višjo kakovost sadja 
in zelenjave na naših krožnikih 
Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2021 razglasila za mednarodno leto sadja in 
zelenjave. Plemeniti gesti se je pridružil GS1 Slovenija, ki je lani izpeljal aktivnosti za večjo 
varnost in transparentnost preskrbovalne verige sadja in zelenjave.

Avtor: Roko Staničić

Novosti iz priporočil določajo nabor aplikacijskih identifikatorjev, 
specifičnih za sveže sadje in zelenjavo, ki omogočajo formalni zapis 
podatkov, kot so GTIN, LOT in denimo država porekla, v črtne in 2D-kode. 
Priporočila vsebujejo še primere in dobre prakse pri označevanju 
transportnih enot, vsebujejo primere označevanja logističnih enot in uvajajo 
uporabo dopolnilne 2D-kodne simbologije GS1 DataMatrix, ki zaradi svoje 
večje zmogljivosti omogoča zapis vseh podatkov v kodo. 

Primer logistične etikete za krompir, pakiran v standar di zi ra ne egalizirane vreče 10 kg. Na paleti se nahaja 45 vreč.  
Podatki, kot so identifikacijski ključ palete SSCC, šifra izdelka, LOT in število enot, so zapisani v tri kode simbologije GS1-128.  
Vsi ti podatki in dodatno še država porekla pa so vsebovani v samo eni 2D-kodi simbologije GS1 Datamatrix.

(02)03830070688405(37)45

(10)A123456

(00)338300708600000918

GS1-128

AI Oznaka 
atributa GS1 Vrednost

00 SSCC 338300708600000918

02 Vsebina* 03830070688405

10 LOT A123456

37 Število enot 45

GS1 DataMatrix

AI Oznaka 
atributa GS1 Vrednost

00 SSCC 338300708600000918

02 Vsebina* 03830070688405

10 LOT A123456

37 Število enot 45

422 Država 
porekla

705  
(koda ISO za Slovenijo)

* GTIN-14 vsebovane transportne enote

Distribucijski del preskrbovalne verige za sadje in zelenjavo od proizvodnje do maloprodaje.

2335 znakov. Poleg tega se dimenzije 
2D-kod (za razliko od 1D-črtnih kod) ne 
glede na količino podatkov ne spremi-
njajo. Ne gre pozabiti niti pomembne 
prednosti, ki jo prinaša kodna simbologi-
ja GS1 DataMatrix. To je mogoče odčitati, 
če je poškodovana, raztrgana ali slabo 
natisnjena, le delež poškodovane površi-
ne kode ne sme presegati vrednosti med 
25 in 30 odstotkov. Pomembno pohitritev 
zajema podatkov prinaša sicer uporaba 
dopolnilne 2D-kode na logistični etiketi, 
kjer je osnovna simbologija GS1-128 in 
so podatki (zaradi omejitve zmogljivo-
sti simbologije GS1-128 na 48 znakov pri 
največji širini 165 mm) pogosto zapisani 
v dve ali tri črtne kode. Posledično je za 
zajem vseh podatkov treba odčitati vsako 
kodo posebej. Pri 2D-kodi so vsi podatki 
že zapisani vanjo in je odčitavanje veliko 
hitrejše. 

Primera transportnih etiket, 
ki poleg linearne 1D-črtne 
kode vsebujeta še 2D-kodo 
GS1 DataMatrix, kjer so poleg 
podatkov iz 1D-kode vsebovani 
dodatni specifični podatki, kot 
sta LOT in država porekla.

Primer logistične etikete 
za krompir, pakiran v 
standardizirane egalizirane 
vreče 10 k g z dimenzijo A6 
(širina 105 mm x višina 148 
mm). Na paleti se nahaja 
45 vreč. Podatki, kot so 
identifikacijski ključ palete 
SSCC, šifra izdelka, LOT in 
število enot, so zapisani v tri 
kode simbologije GS1-128. Vsi ti 
podatki in dodatno še država 
porekla pa so vsebovani v samo 
eni 2D-kodi simbologije GS1 
Datamatrix.
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Družba
Celotni 

prihodki 
(v EUR)

Čisti 
poslovni izid

 (v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala 
(v %)

Realizirana 
dodana 

vrednost na 
zaposlenega

 (v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Atlantic Droga Kolinska, Ljubljana 191.166.098 25.019.243 22,57 87.360 470
2. Perutnina Ptuj 190.997.700 15.441.230 11,02 41.711 1.813
3. Ljubljanske mlekarne 183.439.057 7.667.526 8,14 56.323 594
4. Žito, Ljubljana 98.879.794 3.997.889 6,93 39.368 687
5. Incom, Ajdovščina 97.607.940 6.378.563 24,92 54.767 583
6. Celjske mesnine 84.905.955 1.715.630 5,88 39.057 334
7. Panvita MIR, Gornja Radgona 67.988.899 1.095.499 10,23 33.343 316
8. Mlinotest, Ajdovščina 61.494.916 1.406.695 4,29 35.131 515
9. Mlekarne Celeia, Petrovče 57.259.624 -845.502 -8,12 38.830 188

10. Pivka perutninarstvo 46.728.627 444.748 1,88 27.981 399
11. Fructal, Ajdovščina 43.868.827 3.372.209 9,09 47.604 301
12. Pekarna Pečjak, Škofljica 42.075.479 3.062.244 15,98 53.793 345
13. Gea, Slovenska Bistrica 42.043.746 617.407 5,32 46.552 90
14. Pomurske mlekarne, Murska Sobota 38.461.483 29.010 0,32 40.152 149
15. Meso Kamnik 38.099.512 384.668 10,18 36.467 140
16. Don Don, Grosuplje 34.099.102 1.615.697 4,18 40.984 271
17. Mesarstvo Oblak, Žiri 30.636.555 847.431 23,06 38.152 104
18. Kras, Sežana 27.441.764 2.514.413 76 58.411 154
19. Loške mesnine, Škofja Loka 27.235.801 112.177 4,23 34.669 95
20. Koto, Ljubljana 25.574.119 1.373.299 8,94 66.911 137
21. Hočevar, Novo mesto 22.791.502 483.794 10,94 61.408 38
22. Mercator-Emba, Logatec 19.423.246 1.372.337 5,77 49.947 109
23. Nektar natura, Kamnik 18.089.417 1.641.478 9,72 68.914 97
24. Postojnske mesnine 17.860.861 262.822 16,41 28.965 65
25. Nimrod, Škofja Loka 17.111.939 661.981 12,31 69.557 68
26. Panvita Agromerkur, Murska Sobota 16.896.475 866.087 14,45 32.590 171
27. Delamaris, Pivka 16.386.645 1.305.688 15,45 163.873 12
28. Mesarstvo Blatnik Ljubljana 15.716.237 31.657 1,7 35.084 89
29. Nutrisslim, Ig 13.733.540 1.328.951 62,4 46.437 57
30. Košaki TMI, Maribor 13.343.634 15.822 0,85 23.958 105
Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: C 10 - Proizvodnja živil

TOP303030 največjih podjetij 
v dejavnosti proizvodnje živil 

v letu 2021 
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Vrhunska kakovost po 
tradicionalnem receptu
Začetki Oljarne Fram segajo daleč v leto 1750, ko je Johann Krainz prišel v Fram, se poročil 
in zaposlil v Malečevem mlinu, ki je bil last slivniškega grofa. Od takrat je oljarno upravljalo 
sedem generacij družine Krajnc, na sosednjem dvorišču pa je zrasla Oljarna Bezjak, kjer so od 
leta 1896 izdelovali bučno olje.

V letih 1945 in 1948 je država (po 
končanem lastninjenju) obe – Oljar-
no Krajnc in Oljarno Bezjak združila v 
skupno imenovano podjetje – OLJARNO 
FRAM.

Uporabljajo lastne klasične metode
Paradni konj Oljarne Fram je ne-

rafinirano bučno olje, ki je vsestran-
sko uporabno v kulinariki, kozmetiki 
in domači medicini. Ob častitljivi 270. 
obletnici so po posebnem arhivskem 
receptu izdali jubilejno polnitev, ki so jo 
natočili v posebne zlato okrašene ste-
klenice z obešanko, na kateri je spisana 
zgodovina začetkov oljarne.

Olje v Oljarni Fram pridobivajo na 
klasični, toplo stiskani način, kjer tem-
peratura ne preseže 110 °C, kar je eden 
izmed pogojev za pridobitev certifikata 
za Štajersko-prekmursko bučno olje. 
Načini mletja, gnetenja in praženja 
se razlikujejo med oljarnami, v Oljar-
ni Fram pa imajo svoj postopek, ki je 
edinstven in neprimerljiv z drugimi.

Bučno olje postaja priljubljeno tudi 
med mladimi

Poleg bučnega olja prodajajo tudi 
mešanice bučnega in sončničnega 
olja v različnih razmerjih: najbolj po-
znano je 70-% FRAMSKO OLJE, za tiste, 
ki jim je okus bučnega olja premočan, 
pa ponujajo tudi 20-% SOLATNO OLJE. 
Poleg tega prodajajo tudi kakovostno 
ekološko konopljino olje in olje iz groz-
dnih pešk.

Izdelki Oljarne Fram so na voljo v 
skoraj vseh trgovskih verigah v Slove-
niji in v sedmih državah v tujini, kjer 
ima podjetje svoje partnerje. Njiho-
vo bučno olje kupujejo ljudje, ki jim 
prija okus in vonj olja po oreških. 

»Poraba bučnega olja se z leti dviguje, 
opažamo pa tudi, da se starostna meja 
kupcev močno znižuje, kar je znak, da 
so tudi mlajši začeli z uživanjem buč-
nega olja,« pravijo v oljarni.

Zgodbo oljarstva bo možno 
spoznati tudi od blizu

Prodajo v tujini zvišujejo iz leta v 
leto, doma pa se letos malce niža za-
radi vse višjih cen življenjskih stroškov. 
Kljub višjim stroškom energentov in su-
rovin pa njihovo poslanstvo ostaja ena-
ko: ponuditi vrhunski izdelek, katerega 
recept je bil napisan sredi 18. stoletja 
in se do današnjih dni ni spreminjal.

»Bučno olje iz Oljarne Fram je nare-
jeno po tradicionalnem receptu. Znanje 

so zaposleni prenašali iz generacije v 
generacijo in še danes lahko v Oljarni 
Fram srečamo zaposlene, katerih ded-
ki in babice so stiskali bučno seme na 
istem dvorišču,« se pohvalijo.

V Bezjakovi oljarni trenutno ustvar-
jajo muzej oljarstva, ki bo to zgodbo 
predstavil tudi obiskovalcem. Prikazan 
bo stari način pridobivanja bučnega 
olja, kjer bo možno videti, koliko truda 
in napora je bilo vloženega v eno samo 
steklenico.
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Pandemija je spremenila naš način življenja in omogočila delo od doma, 
zato se vse več ljudi zanima za najem ali nakup nepremičnine na pode-
želju. Stroški življenja so tako nižji, kakovost pa za marsikoga, ki mu na-
rava veliko pomeni, precej višja. »K delu od doma pomembno prispevajo 
globalizacija interneta in tehnologije, ki nas povezuje, zato je pravzaprav 
vseeno, kje živimo, le da imamo dobro internetno povezavo,« menijo tudi 
v nepremičninski agenciji Stoja Trade.

Vse večje povpraševanje 
po nepremičninah  
na podeželju
Avtorica: Urška Kužner 
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TOP303030 največjih podjetij 
v dejavnosti proizvodnje pijač 

v letu 2021 

Družba
Celotni 

prihodki 
(v EUR)

Čisti 
poslovni izid

 (v EUR)

Čista 
donosnost 

kapitala 
(v %)

Realizirana 
dodana 

vrednost na 
zaposlenega

 (v EUR)

Povprečno 
število 

zaposlenih

1. Pivovarna Laško Union, Ljubljana 169.467.473 18.998.751 29,85 115.795 543
2. Radenska, Radenci 37.925.957 1.121.620 2,83 64.337 228
3. Dana, Mirna 18.837.245 832.922 6,5 51.105 112
4. Klet Brda Dobrovo 16.527.391 202.502 2,42 43.579 94
5. Vinakoper Koper 10.085.605 449.484 2,23 54.455 88
6. Bio-Sad, Lenart v Slovenskih Goricah 4.466.938 299.374 17,5 69.923 11
7. Vinakras Sežana 4.160.951 2.768 0,04 34.565 35
8. Vipava 1894 3.179.388 67.914 5,71 73.327 16
9. Ptujska klet 3.174.900 -23.392 -0,75 68.194 21

10. Vital Mestinje 3.151.905 4.617 0,23 30.696 27
11. Kmečka zadruga Krško 2.306.836 -178.253 -6,95 29.289 16
12. Vinosimčič, Kojsko 1.911.658 3.451 10,8 10.554 11
13. Berryshka, Šentvid pri Stični 1.833.953 276.411 98,12 n. p. 0
14. VVHT Marko Cvelbar, Šmarješke Toplice 1.672.260 158.456 / 38.080 19
15. Proan, Polzela 1.538.142 66.980 13,6 39.150 7
16. Costella, Kostel 1.401.036 -237.079 -6,12 19.599 9
17. Karlovček, Šentjernej 1.230.105 34.410 4,2 34.328 18
18. Sporti, Novo mesto 1.217.987 23.040 1,69 28.593 6
19. Green Gold, Šempeter v Savinjski dolini 946.767 35.781 11,15 38.046 5
20. Byra, Nova Gorica 838.019 77.680 11,09 66.420 4
21. Istenič, Ljubljana 822.486 30.154 12,68 26.278 10
22. MR Spirits, Veliki Gaber 793.694 -7.215 -16,28 7.622 1
23. Voda 902, Stahovica 787.168 93.787 18,14 133.101 2
24. Pivovarna Pelicon, Ajdovščina 688.796 11.074 8,06 34.358 7
25. Vipi, Brezje 676.424 7.647 0,67 35.866 8
26. Reset pivovarna, Brežice 634.209 737 3,37 39.121 5
27. Maister, Komenda 615.286 59.936 17,67 57.229 5
28. Kobal Wine Estate, Ptuj 597.631 61.599 33,12 76.544 3
29. Tovarna pivovarna, Ljubljana 574.092 -40.110 -30,3 6.224 4
30. Kartuzija Pleterje, Šentjernej 525.473 2.510 1,63 25.509 9
Op.: *upoštevali smo naslednje dejavnosti: C 11 - Proizvodnja pijač
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Nepremičninska 
agencija  

RE/MAX Avenija opaža, 
da so cene nepremičnin 
na širšem območju 
Maribora v zadnjih nekaj 
letih nenehno rasle, 
vendar v okolici in na 
podeželju počasneje kot v 
mestu. Ugotavljajo pa, da 
je povpraševanja po hišah 
na obrobju mesta vse 
več, saj lahko na primer 
kupec s prodajo svojega 
trisobnega stanovanja v 
mestu kupi malo starejšo 
hišo zunaj Maribora. 
Vse več je tudi takšnih, 
ki iščejo kakovostnejše 
življenje na cenejših 
lokacijah na podeželju in 
raje izberejo novejšo oz. 
urejeno hišo.

Na Mestni občini Celje (MOC) 
opažajo, da so cene nepre-
mičnin na podeželju nižje 

kot v mestu, kar je močan dejavnik 
za preseljevanje ljudi iz mest. Najbolj 
cenovno ugodne možnosti so starejše 
hiše z manj zemljišča (do 1 hektar), saj 
je takšno nepremičnino v okolici Celja 
mogoče najti že za ceno med 30.000 
in 40.000 evri, kar je glede na stanje 
na trgu nepremičnin za ljudi vseka-
kor zanimivo. Seveda pa to pomeni 
zavestno odločitev o tem, da se po-
sameznik umakne iz urbanega okolja 
in ima daljši dostop do socialnih in 
oskrbnih funkcij.

Druga možnost je nakup manjšega 
kmetijskega objekta – večinoma zida-
nice, ki jo lahko nato kupec preuredi 
v stanovanjski objekt. Navedeno se v 
zadnjem času dogaja dokaj pogosto, 
saj so mnogi lastniki ostareli in jim je 
postalo obdelovanje vinograda breme 
ter ne vedo, kaj naj naredijo s tem 
premoženjem. Cena takšnih objektov 
(večinoma z vinogradom) znaša med 
20.000 in 50.000 evri.

Tretja možnost je nakup manjše 
kmetije, ki obsega npr. nevseljiv sta-
novanjski objekt z gospodarskimi po-
slopji, ki potrebujejo popolno obnovo 
ali rušitev, s kmetijskimi in gozdnimi 
zemljišči v obsegu med dvema in še-
stimi hektarji površine. Cena je odvisna 
od stanja objektov in kakovosti zemljišč 
in se giblje med 40.000 in 80.000 evri. V 
primeru boljšega stanja objektov lahko 
cena naraste do 120.000 evrov.

Četrta možnost je nakup večjih 
kmetij (nad šest hektarjev), kjer so 
pripadajoči objekti v solidnem stanju 
– večinoma gre za stanovanjsko hišo 
s hlevom in z gospodarskimi poslopji 
(kozolci, kmetijskimi lopami ipd.). V 
takšnih primerih bo cena nihala med 
120.000 in 150.000 evri.

Glede najemnine kmetij nam na 
MOC težko podajo relevantne podat-
ke. Menijo, da je v Sloveniji trg tako 
majhen, da bi bilo podajanje cene 
najema tako špekulativno, da ne bi 
nikakor odražalo dejanskega stanja. 

Potrebujejo dodaten prostor za 
delo od doma, več zasebnosti in 
zeleno okolico 

Pri nepremičninski agenciji C21 
ugotavljajo, da se je zaradi spre-
menjenih življenjskih navad ljudi v 
zadnjih dveh letih povečalo povpra-
ševanje po hišah in bivalnih vikendih. 
Ljudje potrebujejo dodaten prostor za 
delo od doma in veliko si jih želi več 
zasebnosti, zelenico in lasten vrt. Ve-
liko povpraševanja je tudi po starejših 
zapuščenih kmetijah v okolici Maribo-
ra; iščejo jih predvsem posamezniki, 
ki bi želeli te kmetije ponovno obudi-
ti in postati samooskrbni. Cene zelo 
nihajo, odvisne so od gradbenega 
stanja objekta in velikosti zemljišča. 
Kmetije, ki so trenutno v okolici Mari-
bora namenjene prodaji, se prodajajo 
med 70.000 do 150.000 evri.

Nepremičninska agencija RE/MAX 
Avenija opaža, da so cene nepremič-
nin na širšem območju Maribora v 
zadnjih nekaj letih nenehno rasle, 
vendar v okolici in na podeželju po-
časneje kot v mestu. Ugotavljajo pa, 
da je povpraševanja po hišah na ob-
robju mesta vse več, saj lahko kupec 
s prodajo svojega npr. trisobnega sta-
novanja v mestu kupi malo starejšo 
hišo izven Maribora. Vse več je tudi 
takšnih, ki iščejo kakovostnejše življe-
nje na cenejših lokacijah na podeželju 
in raje izberejo novejšo oz. urejeno 
hišo. Mladim družinam je pomemben 
le enostaven dostop do avtoceste, saj 
so dnevno vezani na dostop do vrtca, 
šole in službe. 

Cena stanovanjske hiše, zgrajene 
v letu 1980, delno obnovljene, je na 
primer primerljiva s ceno trisobnega 
stanovanja v centru Maribora – giblje 
se med 145.000 in 160.000 evri.

Obe agenciji menita, da ponudb za 
oddajo hiše ali stanovanja na pode-
želju ni veliko oziroma jih trenutno 
ni. Na trgu se pojavi le kakšna odda-
ja stanovanja v dvostanovanjski hiši, 
kjer so se otroci odselili, starejši pa 
težko pokrijejo vse stroške vzdrževa-
nja. Vendar so tudi takšne ponudbe 
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zelo redke, saj pri ljudeh prevlada 
strah do tujca v hiši. Tu in tam se na 
trgu znajde kakšen bivalni vikend ali 
hiška, ki jo mladi podedujejo in ni-
majo potrebe po prodaji.

Okolica Ljubljane skoraj tako 
privlačna kot center 

Na agenciji Stoja Trade pravijo, da 
so cene nepremičnin v okolici glavne-
ga mesta in oddaljenih krajih nižje kot 
v mestu, prodajni čas je krajši. Meni-
jo, da so možnosti najema relativno 
dobre, hkrati pa so nižje tudi cene. 

Po pregledovanju nepremičninskih 
oglasov smo ugotovili, da so cene 
res nižje kot v Ljubljani, vendar ne 
bistveno. Za enosobno stanovanje 
v Domžalah je tako treba mesečno 
odšteti dobrih 600 evrov na mesec, 
v Borovnici pa 450 evrov. V Domža-
lah in Grosupljem za tri- in štirisobno 
stanovanje zahtevajo tudi 2.000 evrov 

na mesec, kar je povsem primerljivo 
s prestolnico. Na Igu in Ivančni Gorici 
se dvosobna stanovanja oddajajo za 
okoli 600 evrov na mesec, cene so 
podobne tudi v Rogatcu, Mengšu, Ra-
domljah in Trzinu. Cene ne vključujejo 
rednih mesečnih stroškov. Ponudb ni 
prav veliko, pogosto lahko zasledimo 
tudi samostojne sobe v večstanovanj-
skih hišah, ki se oddajajo za ceno med 
200 in 300 evri skupaj s stroški.

Cene nepremičnin v Pomurju še 
vedno med najnižjimi v Sloveniji

Na nepremičninski agenciji Tikida 
ugotavljajo, da se cene rabljenih hiš, 
starih med 30 in 40 let, v Pomurju 
gibljejo okrog 80.000 evrov, novej-
ših pa okoli 100.000 evrov, kar je v 
primerjavi z ostalimi deli Slovenije 
precej ugodno. Če pa kupec želi ob-
noviti še starejšo hišo, lahko takšno 
nepremičnino kupi po izjemno ugo-

dni ceni. Tudi v Pomurju so se cene v 
zadnjih letih dvignile, se pa trenutno 
zviševanje cen umirja. 

Možnost najema nepremičnine 
na podeželju izven Murske Sobote 
obstaja, vendar je ponudb tudi tu 
malo. Najem je najbolj aktualen v 
največjem mestu Murska Sobota in 
njeni bližnji okolici, saj je možnost 
zaposlitve tam največja, prav tako 
so tam šole in vrtci, kar je ljudem 
zelo pomembno. Cene najemnin so 
različne: za enosobno stanovanje 
dobrih 250 do 280 evrov na mesec 
brez stroškov, dvosobna stanovanja 
pa oddajo že za 300 do 400 evrov 
brez stroškov. Hiše se po besedah 
nepremičninske agencije Tikida si-
cer oddajajo, vendar jih je le nekaj. 
Na agenciji menijo, da se bo trend 
preseljevanja na podeželje nadalje-
val, vedno bodo zanimive počitniške 
hišice in vikendi. 



Bolj kot lokacija bo 
pomembna hitra 
internetna povezava 
in količina prenosa 
podatkov
Avtorica: Urška Kužner

Čeprav ostajajo mesta za marsikoga edina možna lokacija stalnega biva-
nja, pa je zaradi večjega števila ljudi, ki delajo od doma, vse več povpraše-
vanja po hišah z vrtovi na podeželju, stanovanjskih hišah v gozdu in po-
dobnim. Kaj torej napovedujejo trendi na področju nepremičnin? 

»Težko je podati enozna-
čen odgovor, v katero 
smer bodo šli trendi 

na področju nepremičnin,« pravijo v 
nepremičninski agenciji Stoja Trade. 
Opažajo, da se ljudje v zadnjem času 
v večji meri selijo na podeželje, na 
drugi strani pa zaznavajo tudi trend 
migracij iz dežele v mesto. Izposta-
vijo, da je v Sloveniji veliko praznih 
kmetij in zapuščenih vasi in da niso 
vsa območja slovenskega podeželja 
enako zanimiva. 

Z gotovostjo pa lahko trdijo, da se 
je povečal trend selitev iz stanovanj 
v hiše, prav tako tudi nakupi poči-
tniških hišic in apartmajev ob morju. 
Težko napovedo, kaj se bo zgodilo v 
prihodnosti, saj se trendi prilagaja-
jo življenjskemu krogu ljudi. Menijo, 
da bodo vedno obstajale migracije 
v mesto, se pa zaradi povečanega 
števila ljudi, ki delajo od doma, po-
javlja več povpraševanja po hišah z 
vrtovi, stanovanjskih hišah v gozdu 
in podobno. Hkrati pa se selitve na 
podeželje dogajajo tudi zaradi ozave-
ščenosti ljudi o izboljšanju kakovosti 
življenja in kakovostnem življenju z 
naravo, ki omogoča samooskrbo, vr-
tnarjenje, gojenje živali in predvsem 
večjo povezavo z naravo samo.

V Celju se zavedajo potenciala 
podeželja 

V Mestni občini Celje so prepričani, 
da bo moralo priti do preureditve po-
deželja, saj je problematika naselitve 
podeželja trenutno najbolj pereča za-
deva. »Dlje, kot bo država odlašala z 
rešitvijo, slabše bo za ljudi,« so prepri-
čani. Primeri nekaterih sosednjih držav, 
na primer Italije in Hrvaške, ki omo-
gočajo izjemno ugodne nakupe kmetij 
oziroma stavb v nenaseljenih območjih, 
kažejo, da te težave nima samo Sloveni-
ja, ampak da gre za veliko bolj razširje-
no problematiko. Kot pravijo v Celju, so 
načini njenega reševanja različni – tako 
je na primer Italija dala ljudem mož-
nost, da kupijo nepremičnino le za en 
evro, postavili pa so pogoj, da jo morajo 
obnoviti in se v njej tudi naseliti. 
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bodo zaradi težave samooskrbe (pre-
hranske in energetske) zelo verjetno 
mladi razmislili o tem, kako najti 
alternativno rešitev eksistencialnih 
problemov. Ker so cene zazidljivih ze-
mljišč na podeželju nižje, imajo večjo 
možnost, da si ustvarijo bivališče na 
podeželju. Prav tako je tam nekoliko 
nižje nadomestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča (NUSZ). 

Da bi mladim olajšali prehod v od-
raslost, so se na Mestni občini Celje 
lotili projekta 'Prva hiša', v okviru ka-
terega bodo za mlade družine zgradi-
li funkcionalne in cenovno dostopne 
enostanovanjske hiše na območju 
zaselka Zagrad, ki leži v okolici Celja. 
Gradnje večstanovanjskih objektov 
na podeželju pa ne načrtujejo, saj 
menijo, da se (razen izjemoma) ne 
skladajo z videzom in načinom živ-

ljenja v podeželskih krajih. Na občini 
podpirajo razvoj podeželja, saj meni-
jo, da predstavlja številne prednosti 
tako za ljudi, ki živijo na podeželju 
(svež zrak, več bivalnega prostora, 
mirno okolje), kot tudi posredno za 
ljudi, ki živijo v mestu (ponudba lo-
kalno pridelane hrane, možnosti za 
počitek in rekreacijo na podeželju v 
okviru tamkajšnjih turističnih zmo-
gljivosti). 

Skupaj s hišami se ohranja tudi 
kulturna dediščina

V nepremičninski agenciji C21 meni-
jo, da je povpraševanje po nepremič-
ninah na podeželju okoli Maribora ves 
čas prisotno in se bo nadaljevalo tudi v 
prihodnosti. Opažajo tudi, da se veliko 
kmetij in zapuščenih hiš na podeželju 
obnavlja in se vanje vračajo dediči teh 
nepremičnin, kar je po njihovem mne-

nju zelo pozitivno, saj se tako obnavlja 
tudi naša kulturna dediščina.

Neprofitnih stanovanj na podeželju 
ne bo 

Javni stanovanjski sklad Mestne ob-
čine Ljubljana (JSS MOL) priznava, da 
jim podeželje ne predstavlja ciljnega 
območja, na katerem bi zagotavljali 
neprofitna najemna stanovanja. JSS 
MOL sicer razvija projekte na lokaci-
jah, ki načeloma niso v bližini strogega 
mestnega središča, saj ocenjuje, da ob-
čina zagotavlja dobro kakovost bivanja 
tudi na lokacijah, ki ne predstavljajo 
strogega mestnega središča. MOL (in 
navsezadnje JSS MOL) z usmerjanjem 
gradnje stanovanj na lokacije, ki so ne-
koliko umaknjene od strogega mestne-
ga središča, skrbi tudi za primeren in 
skladen prostorski razvoj območja 
Mestne občine Ljubljana.           

Cesta na stadion
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ZNIŽANJE

SAMO OD 18. 8. DO 25. 8. 2022

   Plačaš 2, 
    dobiš 3! 

Ob nakupu 3 izdelkov oblačil ali obutve je najcenejši GRATIS!*

Ponudba je na voljo v šotoru  
pred Lidlom Gornja Radgona.

*Vračilo oziroma menjava izdelkov, ki so bili kupljeni v akciji 2+1, je možna samo ob vračilu  
vseh treh kosov in ob predložitvi računa. Vračilo ali menjava samo enega ali dveh kosov ni možna.

Poskenirajte QR-kodo  
in preverite ponudbo  
v spletnem katalogu!
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