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1 UVOD 

1.1 Izhodišča za raziskavo 

Izvedena raziskava je del projekta TOTI LAS: Socialno podjetništvo - priložnost za podeželje (SOCI Teta 

Liza), ki ga Kmetijsko gozdarski zavod Maribor izvaja v okviru programa za razvoj podeželja - Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

Poleg visoke stopnje brezposelnosti, staranja prebivalcev na podeželju ter šibke ekonomske moči 

prebivalcev podeželja, je območje »Toti las« v velikem deležu območje z omejenimi dejavniki 

pridelave na kmetijskih zemljiščih. Velika razdrobljenost in majhnost posesti dodatno prispeva k 

temu, da se število aktivnih kmetij nenehno zmanjšuje. Osnovni cilj projekta Socialno podjetništvo - 

priložnost za podeželje je vzpostaviti pogoje za delovanje socialnih podjetij, ki krepijo 

medgeneracijsko povezanost, ranljivim ciljnim skupinam omogočajo vrnitev na trg delovne sile 

oziroma zagon samostojne ali dopolnilne dejavnosti na podeželju. Razvoj socialnih podjetij na 

območju »TOTI LAS« je ena od možnosti za dvig konkurenčnosti območja, vzpostavitev 

medgeneracijskega sožitja ter vključitev ranljivih skupin v družbeno okolje. Učinkovitejše upravljanje 

s človeškimi viri ter dvig samozavesti v posameznih ciljnih skupinah bo omogočil kasnejše 

vključevanje na različne nivoje in aktivnosti, ki bodo prispevale k trajnostnemu upravljanju kulturne 

krajine, kvaliteti življenja, estetiki bivalnega okolja ter bodo pomenile povezanost podeželja z 

mestom.  

1.2 Namen in cilji 

Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, katere so osnovne kompetence lastnikov kmetij v okolici 

Maribora in širše v občinah MOM, Šentilj, Kungota, Pesnica in Duplek. Nadalje nas je zanimalo, katera 

so najpogostejša opravila na kmetiji in pri katerih na kmetijah najpogosteje potrebujejo pomoč. Prav 

tako smo želeli ugotoviti stanje na področju trženja kmetijskih pridelkov na kmetijah, zajetih v 

raziskavo in ugotoviti izzive, ki se pri tem pojavljajo. 

Zastavljeni cilji raziskave so bili naslednji: 

- prikazati demografsko strukturo živečih na kmetiji, 

- ugotoviti, kakšno je stanje glede lastništva in velikosti kmetij zajetih v raziskavo, 

- prikazati, katera so osnovna področja delovanja na kmetiji v vzorcu, 

- ugotoviti katere storitve in izdelke kmetovalci vzorcu ponujajo, komu jih ponujajo in na 

kakšen način, 

- ugotoviti, katera znanja in kompetence so kmetje zajeti v vzorec že pridobili, katere 

pridobivajo, oziroma bi jih v pridnosti še želeli pridobiti, 

- ugotoviti kakšno pomoč (storitve) na kmetijah najpogosteje potrebujejo in pod kakšnimi 

pogoji so jo kmetovalci pripravljeni sprejeti, 

- ugotoviti trenutno stanje in pripravljenost kmetovalcev za zaposlovanje na kmetiji. 
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1.3 Metodologija zbiranja podatkov in vzorec 

Osnovo za izvajanje kvantitativne raziskave je predstavljala preliminarna kvalitativna raziskava. 

Kvalitativna raziskava je bila izvedena zaradi zagotavljanja večje vsebinske veljavnosti vprašalnika, 

Tako smo v preliminarni fazi pridobili tudi nabor pomembnih kategorij (odgovorov), ki smo jih uvrstili 

v vprašalnik. Kvalitativna raziskava je bila izvedena v obliki fokusne skupine na Kmetijsko gozdarskem 

zavodu Maribor. Vanjo smo zajeli posameznike, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, pri čemer 

smo zaradi večje reprezentativnosti posebno pozornost posvetili vrsti dejavnosti s katero se ukvarjajo 

in demografski strukturi udeležencev fokusne skupine. 

Podatke za kvantitativni del raziskave smo zajeli z metodo pisnega spraševanja (strukturiranega 

vprašalnika). Zbiranje podatkov je potekalo v prvi polovici leta 2012 (v mesecih marec april, maj in 

junij) v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor.  

Enota opazovanja je bil posameznik, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na območju severovzhodne 

Slovenije, predvsem na področju okolice mesta Maribor (MOM, Šentilj, Kungota, Pesnica in Duplek). 

Posamezniki so bili iz populacije izbrani priložnostno. 

 

1.4 Merilni instrument - vprašalnik 

Merilni instrument (strukturiran vprašalnik) je bil sestavljen iz naslednjih sklopov vprašanj: 

- vprašanja, ki so se nanašala na število ljudi, ki živi na kmetiji, način pridobitve in lastništvo 

kmetije, 

- vprašanja, ki so se nanašala na osnovno področje delovanja kmetije, 

- vprašanja, ki so se nanašala na vprašanja, ki so se nanašala na ljudi, ki živijo na kmetiji, 

- vprašanja, ki so se nanašala na glavna opravila na kmetiji, 

- vprašanja, ki so se nanašala na ponujanje kmetijskih storitev tretjim osebam, 

- vprašanja, ki so se nanašala na obstoječe kompetence kmetovalcev in na kompetence, ki bi 

jih želeli pridobivati v prihodnosti,, 

- vprašanja, ki so se nanašala na storitve, ki bi jih na kmetiji potrebovali, 

- vprašanja, ki so se nanašala na zaposlovanje oseb na kmetiji in na pogoje zaposlovanja, 

- demografska vprašanja. 

Vprašalnik, na podlagi katerega smo zbrali analizirane informacije, se nahaja v prilogi. 
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2 REZULTATI 

2.1 Značilnost vzorca 

Končna velikost vzorca je bila N= 215 respondentov. Vzorec raziskave sestavlja 53,5 % moških in 37,7 

% žensk ter 8,8 % oseb, ki se glede spola niso želele opredeliti. 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na spol respondentov 

Spol 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

moški 115 53,5 53,5 

ženski 81 37,7 91,2 

Ne želi odgovoriti 19 8,8 100,0 

Skupaj 215 100,0   

 

Slika 1: Struktura vzorca glede na spol respondentov (deleži) 

 

 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na izobrazbo respondentov 

Dosežena izobrazba Fk Delež Kumulativni delež 

Brez izobrazbe 6 2,8 2,8 

Osnovnošolska ali manj (nepopolna 
osnovnošolska izobrazba) 

17 7,9 10,7 

Poklicna, srednješolska 135 62,8 73,5 

Višješolska, visokošolska 44 20,5 94,0 

Neznana 1 0,5 94,5 

Ne želi odgovoriti 12 5,6 100,0 

Skupaj 215 100,0   

 

53,537,7

8,8 moški

ženski

Ne želi odgovoriti
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Slika 2: Struktura vzorca glede na izobrazbo respondentov (deleži) 

 

V vzorcu prevladujejo respondenti z dokončano poklicno ali srednješolsko izobrazbo (62,8 %), sledijo 

respondenti z dokončano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (20,5 %) in tisti z dokončano 

osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo (7,9 %). Najmanjši delež v vzorcu predstavljajo respondenti brez 

izobrazbe (2,8 %). 5,6 % respondentov na vprašanje o izobrazbi ni želelo odgovoriti. 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na starost respondentov 

Starostni razred 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

18-24 let 5 2,3 2,3 

25-34 let 20 9,3 11,6 

35-44 let 40 18,6 30,2 

45-54 let 69 32,1 62,3 

55-64 let 49 22,8 85,1 

65-74 let 17 7,9 93,0 

več kot 75 let 3 1,4 94,4 

Ne želi odgovoriti 12 5,6 100,0 

Skupaj 215 100,0   

2,8
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Slika 3: Struktura vzorca glede na starost (deleži) respondentov 

 

 

Glede na starost v vzorcu prevladujejo respondenti v starostni skupini med 45-54 leti (32,1 %), sledijo 

respondenti v starosti med 55-64 leti (22,8%) in med 35-44 leti (18,6 %). Manjši delež predstavljajo 

mlajši respondenti v starostni skupini med 25-34 leti (9,3 %) in starejši med 65-74 leti (7,9 %). 

Najmanj respondentov se je uvrstilo v starostno skupino med 18-24 let (2,3 %) in v starostno skupino  

več kot 75 let (1,4%). 

Tabela 4: Struktura vzorca glede na kraj bivanja respondentov 

Občina 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

Maribor 53 24,7 24,7 

Duplek 10 4,7 29,4 

Kungota 9 4,2 33,6 

Pesnica 20 9,3 42,9 

Šentilj 16 7,4 50,3 

Drugo 99 46,0 96,3 

Ne želi odgovoriti 8 3,7 100,0 

Skupaj 215 100,0   

 

Glede na kraj bivanja je bilo največ respondentov iz občin severovzhodnega dela Slovenije (46,0 %). 

Nadalje je bilo v vzorcu 24,7 % respondentov iz občine Maribor, manjši delež pa predstavljajo 

respondenti, ki so iz občin Pesnica (9,3 %), Šentilj (7,4 %), Duplek (4,7 %) in Kungota (4,2 %). 3,7 % 

respondentov na vprašanje ni želelo odgovoriti. 
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Slika 4: Struktura vzorca glede na kraj bivanja respondentov (deleži) 

 

Tabela 5: Povprečno število družinskih članov, ki živijo na kmetiji, glede na starostni razred,  

Starostni razred 

Povprečno 
število 

članov na 
kmetiji 

Število 
članov 

Starejši od 60 let 0,96 1 

Med 35 in 59 let 1,74 2 

Med 18 in 34 let 1,27 1 

Manj kot 18 let 0,74 1 

 

Kot je razvidno iz tabele 5 v povprečju na kmetiji živi pet članov družine. Povprečna družina na kmetiji 

na področju SV Slovenije je tako sestavljena iz enega člana družine, ki je starejši od 60 let, dveh 

članov družine, ki sta stara med 35 in 59 let, enega člana starega med 18 in 34 let ter enega člana 

starega manj kot 18 let. 

Tabela 6: Povprečno število družinskih članov glede na spol, ki živijo na kmetiji 

Spol 
Povprečno število 

članov glede na spol 
Število 
članov 

Moški 2,22 2 

Ženski 2,16 2 

 

Razdelitev respondentov, ki živijo na kmetiji glede na spol, je precej enakomerno. Ugotovimo lahko, 

da je porazdelitev moških in žensk na kmetijah enakomerna in da je povprečno število članov kmetije 

glede na spol za oba spola enako (2). 
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Tabela 7: Status invalidne osebe v družini 

Družinski član s statusom invalidne osebe 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

DA 27 12,6 12,6 

NE 172 80,0 92,6 

Ne želi odgovoriti 16 7,4 100,0 

Skupaj 215 100,0   

 

Slika 5: Status invalidne osebe v družini (deleži) 

 

Respondente smo spraševali tudi o družinskih članih, ki imajo status invalidne osebe. 80,0 % 

respondentov je odgovorilo, da nobeden od članov njihove družine nima statusa invalidne osebe, 

12,6 % respondentov pa je odgovorilo, da imajo v družini člana s statusom invalidne osebe. 7,4 % 

respondentov na vprašanje ni želelo odgovoriti. 
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2.2 Analiza odgovorov na vprašanja 

 

V nadaljevanju prikazujemo analizo uvodnih vprašanj, kjer smo ugotavljali, kakšno je stanje glede 

lastništva kmetije. 

Tabela 8: Lastništvo kmetije  

Lastništvo kmetije 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

DA, smo lastniki 181 84,2 84,2 

NE, lastniki so starši ali sorodniki 23 10,7 98,6 

NE, imamo jo v najemu 8 3,7 87,9 

DRUGO 3 1,4 100,0 

Skupaj 215 100,0   

 

Slika 6: Lastništvo kmetije (deleži) 

 

Velika večina (84,2 %) tistih, ki živijo na kmetiji ima kmetijo v svojem lastništvu. 10,7 % respondentov 

je odgovorilo, da niso lastniki kmetije in da so lastniki kmetije starši ali sorodniki. Le 3,7 % 

respondentov ima kmetijo v najemu.  

Tabela 9: Obdobje lastništva kmetije  

Obdobje lastništva kmetije 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

10 let ali manj 60 27,9 27,9 

Med 11 in 30 let 100 46,5 74,4 

Več kot 31 let 29 13,5 87,9 

Ne želi odgovoriti 26 12,1 100,0 

Skupaj 215 100,0   
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Slika 7: Obdobje lastništva kmetije (deleži) 

 

Največji delež respondentov (46,5 %) ima kmetijo v lasti med 11 in 30 leti. Sledijo tisti, ki imajo 

kmetijo v lasti 10 let ali manj (27,9 %). Najmanjši delež predstavljajo respondenti, ki so lastniki 

kmetije več kot 31 let (13,5 %), medtem ko 12,1 % respondentov na vprašanje o obdobju lastništva 

kmetije ni želelo odgovoriti. 

Tabela 10: Način pridobitve lastništva nad kmetijo  

Pridobitev kmetije 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

Podedovali 133 61,9 61,9 

Podedovali in dokupili 39 18,1 84,7 

Ne želi odgovoriti 33 15,3 100,0 

Kupili 10 4,7 66,6 

Skupaj 215 100,0   

 

Slika 8: Način pridobitve lastništva nad kmetijo (deleži) 
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Pričakovana je tudi ugotovitev, da je največ respondentov kmetijo podedovalo (61,9 %). Sledijo tisti, 

ki so kmetijo podedovali in dodatno dokupili premoženje (18,1 %). Najmanjši delež pa predstavljajo 

respondenti, ki so kmetijo kupili (4,7 %). 15,3 % respondentov na vprašanje ni želelo odgovoriti. 

Tabela 11: Glavno področje delovanja kmetije  

 

 

Slika 9: Glavno področje delovanja kmetije (deleži) 

 

V nadaljevanju smo spraševali po glavnem področju aktivnosti oziroma delovanja na kmetiji. Večina 

respondentov, zajetih v raziskavo kot glavno področje delovanja navaja živinorejo (43,3 %), s 16,7% 

sledita gozdarstvo (16,7 %) in poljedelstvo (16,7 %). V manjši meri sta zastopana vinogradništvo (10,7 

%) in sadjarstvo (7,4 %). Izjemo med glavnim področjem delovanja na kmetiji predstavlja 

zelenjadarstvo (2,8 %). 2,3 % respondentov na vprašanje ni želelo odgovoriti. 
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Fk Delež 
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delež 

Živinoreja 93 43,3 76,7 

Gozdarstvo 36 16,7 16,7 

Poljedelstvo 36 16,7 33,4 

Vinogradništvo 23 10,7 97,6 

Sadjarstvo 16 7,4 86,9 

Zelenjadarstvo 6 2,8 79,5 

Ne želi odgovoriti 5 2,3 100,0 

Skupaj 215 100,0   
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Tabela 12: Ostala področja delovanja kmetije  

  Gozdarstvo Poljedeljstvo Živinoreja Zelenjadarstvo Sadjarstvo Vinogradništvo Mešano 

  Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk Delež 

DA 78 36,6 100 47,4 87 41,2 21 10,0 33 15,6 37 17,5 41 19,4 

NE 135 63,4 111 52,6 124 58,8 190 90,0 178 84,4 174 82,5 170 80,6 

Skupaj 213 100,0 211 100,0 211 100,0 211 100,0 211 100,0 211 100,0 211 100,0 

Ne želi 
odgovoriti 2   4   4   

 
4   

 
4   

 
4   

 
4   

 

Slika 10: Ostala področja delovanja kmetije (deleži) 

 

Respondenti se na kmetiji ukvarjajo tudi z drugimi področji, ki za kmetovalce niso primarna. Največ 

respondentov se poleg navedenega osnovnega področja delovanja ukvarja še s poljedelstvom (47,7 

%), druga najpomembnejša dopolnilna aktivnost pa je živinoreja (41,2 %). Sledijo še gozdarstvo (36,6 

%), mešane aktivnosti (19,4 %), vinogradništvo (17,5 %), sadjarstvo (15,6 %) in zelenjadarstvo (10,0 

%). 

 Tabela 13: Velikost kmetije  

Velikost kmetije 
Fk Delež Kumulativni delež 

0-2 ha 15 7,0 7,0 

2-5 ha 27 12,6 19,6 

5-10 ha 63 29,3 48,9 

11-99 ha 98 45,6 94,5 

100 ha in več 10 4,7 99,2 

Ne želi odgovoriti 2 0,9 100,0 

Skupaj 215 100,0   
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Slika 11: Velikost kmetije (deleži) 

 

S sliko 11 prikazujemo velikost kmetije v ha. Največ respondentov, ki so sodelovali v raziskavi, 

upravlja s kmetijo v velikosti med 11-99 ha (45,6 %). Sledijo tisti, ki upravljajo s kmetijskimi 

površinami v velikosti med 5-10 ha (29,3 %), manj pa je tistih z kmetijami v velikosti med 2-5 ha (12,6 

%). Najmanj respondentov upravlja s kmetijami v velikosti med 0-2 ha (7,0 %) ter med 100 ha in več 

(4,7 %).  

Povprečno število družinskih članov, ki dela izključno na kmetiji in nima druge redne zaposlitve je 

1,76 oziroma 2 osebi. Povprečno število družinskih članov, ki ima dodatno zaposlitev, ki ni vezano na 

kmetijo, je 1,32 oziroma 1 oseba.  

 

Tabela 14: Najpogostejša izvajana opravila na kmetiji 

Opravila Fk Delež Kumulativni delež 

delo na polju 74 9,2 9,2 

košnja 64 7,9 17,1 

spravilo 61 7,6 24,7 

hranjenje živali 60 7,4 32,1 

druga opravila 56 6,9 39,0 

delo v gozdu 46 5,7 44,7 

molža 43 5,3 50,0 

delo v hlevu 37 4,6 54,6 

škropljenje 23 2,9 57,5 

delo na vrtu 22 2,7 60,2 

delo v vinogradu 20 2,5 62,7 

obiranje 19 2,4 65,1 

setev 19 2,4 67,5 

gospodinjska dela 17 2,1 69,6 

žetev 17 2,1 71,7 

delo s kmetijsko mehanizacijo 16 2,0 73,7 

poseg in spravilo lesa 15 1,9 75,6 

ostalo 198 24,5 100,0 

Skupaj 807 100,0   
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Slika 12: Najpogostejša izvajana opravila na kmetiji (deleži) 

 

S sliko 12 prikazujemo najpogostejša opravila, ki jih respondenti izvajajo na kmetiji. Najpogostejša 

opravila na kmetiji so dela na polju (9,2 %), košnja (7,9 %) in spravilo pridelkov (7,4 %). Sledijo 

hranjenje živali (7,4 %), druga opravila (6,9 %), delo v gozdu (5,7 %), molža (5,3 %), delo v hlevu (4,6 

%), škropljenje (2,9 %), delo na vrtu (2,7 %), delo v vinogradu (2,5 %),... Med najmanj pogosta 

opravila sodijo, sajenje, pobiranje pridelkov in obrezovanje. 

Tabela 15: Ponujanje storitev tretjim osebam 

Ponujanje storitev tretjim 
osebam Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

DA 69 32,1 32,1 

NE 139 64,7 96,8 

Ne želi odgovoriti 7 3,3 100,0 

Skupaj 215 100,0   
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Slika 13: Ponujanje storitev tretjim osebam (deleži) 

 

Respondente smo v nadaljevanju spraševali, ali posamezne storitve (opravila) trenutno že ponujajo 

tretjim osebam (npr. drugim kmetom, mestnemu prebivalstvu, itd.). 64,7 % respondentov svojih 

storitev ne ponuja tretjim osebam, medtem ko 32,1 % kmetov to počne. 3,3 % respondentov na 

vprašanje ni želelo odgovoriti. 

Tabela 16: Skupine, ki jim respondenti ponujajo storitve 

  Sosedom Prijateljem Kmetom Drugim 

  Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk Delež 

DA 36 16,7 40 18,6 35 16,3 18 8,4 

NE 36 16,7 31 14,4 36 16,7 47 21,9 

Ne želi odgovoriti/Ne 
ponujajo storitve 143 66,5 144 67,0 144 67,0 

 
150 69,8 

Skupaj 215 100,0 215 100,0 215 100,0 215 100,0 

 

Slika 14: Skupine, ki jim respondenti ponujajo storitve 
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Kmetje svoje storitve najpogosteje ponujajo prijateljem (18,6 %), sledijo sosedi (16,7) in drugi kmetje 

(16,3 %). 8,4 % respondentov svoje storitve ponujajo drugim odjemalcem na trgu. 

Tabela 17: Pripravljenost ponujanja storitev tretjim osebam 

Pripravljenost ponujanja storitev tretjim osebam 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

DA 95 44,2 42,2 

NE 89 41,4 85,6 

Ne želi odgovoriti 31 14,4 100,0 

Skupaj 215 100,0   

 

Slika 15: Pripravljenost ponujanja storitev tretjim osebam (deleži) 

 

 

Tiste, ki ne ponujajo svojih storitev tretjim osebam, smo spraševali tudi, ali bi jih bili pripravljeni 

ponujati tretjim osebam. 44,2 % respondentov je mnenja, da bi storitve bili pripravljeni ponujati 

tretjim osebam, medtem ko 41,4 % respondentov svojih storitev ni pripravljeno ponujati tretjim 

osebam.  
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Tabela 18: Ponudba storitev, izdelkov in pridelkov 

Storitve/pridelki/izdelki 

Že prodajamo 
Razmišljamo o 

prodaji 
Ne razmišljamo o 

prodaji Skupaj 
Ne želi 

odgovoriti 

Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk 

Gostinske storitve 11 6,9 15 9,4 133 83,6 159 100,0 56 

Nastanitvene storitve 4 2,5 16 10,1 138 87,3 158 100,0 57 

Bio izdelki 24 14,3 36 21,4 108 64,3 168 100,0 47 

Vino 41 24,8 18 10,9 106 64,2 165 100,0 50 

Med 7 4,4 12 7,5 140 88,1 159 100,0 56 

Sadje 34 20,6 26 15,8 105 63,6 165 100,0 50 

Sadni sokovi 19 11,8 30 18,6 112 69,6 161 100,0 54 

Čaji in zelišča 7 4,3 20 12,3 136 83,4 163 100,0 52 

Mleko in drugi mlečni izdelki 70 41,4 16 9,5 83 49,1 169 100,0 46 

Meso 92 51,4 24 13,4 63 35,2 179 100,0 36 

Les 61 34,1 22 12,3 96 53,6 179 100,0 36 

Lesna biomasa 11 6,7 30 18,4 122 74,8 163 100,0 52 

Reaktivne storitve 3 1,9 18 11,5 135 86,5 156 100,0 59 

Mesečna košarica zelenjave 7 4,5 22 14,0 128 81,5 157 100,0 58 

Vzdrževanje zelenic in vrtov 4 2,5 25 15,6 131 81,9 160 100,0 55 

Strojne storitve 18 10,9 21 12,7 126 76,4 165 100,0 50 

Izobraževanja 3 1,9 10 6,5 141 91,6 154 100,0 61 

Administrativne storitve 0 0,0 4 2,6 152 97,4 156 100,0 59 

Terapevtske storitve 0 0,0 5 3,2 150 96,8 155 100,0 60 

Drugo 10 17,9 5 8,9 41 73,2 56 100,0 159 
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Slika 16: Ponudba storitev, izdelkov in pridelkov (delež) 

 

S sliko 16 prikazujemo izdelke, pridelke in storitve, ki jih kmetje že prodajajo, oziroma bi jih bili  

pripravljeni ponujati v prodajo v prihodnje. Največ respondentov že prodaja les (34,1 %), meso (51,4 

%) in mleko ter druge mlečne izdelke (41,4 %). Največ respondentov razmišlja o prodaji bio izdelkov 

(21,4 %), lesne biomase (18,4 %), in sadnih sokov (18,6 %). Omeniti velja, da kmetje zaenkrat še ne 

razmišljajo o tem, da bi ponujali izobraževalne (takšnih je 91,6 %), administrativne (97,4 %) in 

terapevtske storitve (96,8 %). 

Tabela 19: Glavni odjemalci respondentov 

Glavni kupci 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

Javni zavodi (šole in vrtci) 2 0,9 0,9 

Posamezniki (gospodinjstva) 82 38,1 39,0 

Podjetja 11 5,1 44,1 

Zadruge 60 27,9 72,0 

Drugi 10 4,7 76,7 

Ne želi odgovoriti 50 23,3 100,0 

Skupaj 215 100,0   
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Za sodelujoče v raziskavi so trenutno glavni odjemalci posamezniki oz. gospodinjstva (38,1 %), sledijo 

zadruge (27,9 %), šele na tretjem mestu pa so podjetja (5,1 %). Najmanjši delež glavnih odjemalcem 

respondentom predstavljajo javni zavodi (0,9 %). Omeniti velja še, da dokaj velik delež (23,3 %) 

respondentov na vprašanje ni želelo odgovoriti.  

Slika 17: Glavni odjemalci respondentov (deleži) 

 

 

Tabela 20: Ponujanje izdelkov pod lastno blagovno znamko 
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Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

DA 37 17,2 17,2 

NE 139 64,7 81,9 
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Slika 18: Ponujanje izdelkov pod lastno blagovno znamko (deleži) 

 

Respondente smo spraševali tudi o prodaji izdelkov pod lastno blagovno znamko. 17,2 % 

respondentov že prodaja izdelke pod lastno blagovno znamko. Večina respondentov svojih izdelkov 

ne prodaja  pod lastno blagovno znamko (64,7 %). 18,1 % respondentov na vprašanje ni želelo 

odgovoriti. 

Tabela 21: Pridobivanje različnih znanj respondentov 

Znanja 

Že pridobivam 
znanje 

Bi želel 
pridobiti 
znanje 

Ne čutim 
potrebe po 
tem znanju Skupaj 

Ne želi 
odgovoriti 

Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk 

Kmetijska dejavnost 158 80,6 13 6,6 25 12,8 196 100,0 19 

Prodaja izdelkov in storitev 45 26,9 72 43,1 50 29,9 167 100,0 48 

Komuniciranje s potencialnimi kupci 34 19,4 75 42,9 66 37,7 175 100,0 40 

Izdelava in urejanje spletne strani 20 11,7 65 38,0 86 50,3 171 100,0 44 

Finančno poslovanje 25 14,8 73 43,2 71 42,0 169 100,0 46 

Računalništvo 42 24,6 64 37,4 65 38,0 171 100,0 44 
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Slika 19: Pridobivanje različnih znanj respondentov (deleži) 

 

Za upravljanje kmetije so potrebna določena znanja. Največ znanja respondenti pridobivajo na 

področju kmetijske dejavnosti (80,6 %). 26,9 % respondentov že pridobiva znanja na področju 

prodaje izdelkov in storitev. Na tem področju pa si želijo pridobiti znanje (43,1 %) dokaj velik delež 

tistih, ki se zaenkrat na tem področju ne izobražujejo. Prav tako se želi velik delež kmetov dodatno 

izobraževati na področju komuniciranja s potencialnimi kupci (42,9 %) in finančnega poslovanja (43,2 

%),  Čeprav večina respondentov (50,3 %) ne čuti potrebe po znanju na področju izdelave in urejanja 

spletne strani, ugotavljamo, je 38,0 % takšnih, ki bi to vseeno želeli. V splošnem si respondenti želijo 

pridobiti nova znanja na vseh področjih, razen na področju kmetijske dejavnosti.  

Tabela 22: Zaposlena oseba (formalno in neformalno) na kmetiji 

Pomoč na kmetiji 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

DA 38 17,7 17,7 

NE 167 77,7 95,4 

Ne želi odgovoriti 10 4,7 100,0 

Skupaj 215 100,0   
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Slika 20: Zaposlena oseba (formalno in neformalno) na kmetiji (deleži) 

 

Na nekaterih kmetijah (17,7 %) imajo že zaposleno (formalno ali neformalno) delovno pomoč. Še 

vedno največji delež predstavljajo tiste kmetije, ki še nimajo zaposlene osebe za pomoč na kmetiji 

(77,7 %). 4,7 % respondentov na vprašanje ni želelo odgovoriti. Povprečno število zaposlenih na 

kmetiji za delovno pomoč (tam, kjer te zaposlene imajo) je 2,41 oziroma 2 osebi. 

Tabela 23: Način zaposlitve osebe za delovno pomoč 

Način zaposlitve 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

Stalno 12 5,6 5,6 

Občasno 27 12,6 18,2 

Ni odgovora/ni zaposlene osebe 176 81,9 100,0 

Skupaj 215 100,0   

 

Slika 21: Način zaposlitve osebe za delovno pomoč (deleži) 

 

Običajno so osebe za formalno pomoč na kmetiji zaposlene občasno (12,6 % izmed vseh odgovorov). 

Manjšina tistih, ki so zaposleni za formalno pomoč ima stalno zaposlitev. 81,9 % respondentov nima 
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redno ali občasno zaposlene osebe za delovno pomoč na kmetiji ali niso želeli odgovoriti na 

vprašanje. 

Tabela 24: Pogostost potrebovane pomoči na kmetiji 

Pogostost potrebne pomoči 
Fk Delež 

Kumulativni 
delež 

Vsak dan 16 7,4 7,4 

Nekajkrat mesečno 31 14,4 21,8 

Nekajkrat letno 113 52,6 74,4 

Nikoli 38 17,7 92,1 

Ne želi odgovoriti 17 7,9 100,0 

Skupaj 215 100,0   

 

Slika 22: Pogostost potrebovane pomoči na kmetiji (deleži) 

 

Respondenti odgovarjajo, da največkrat potrebujejo pomoč na kmetiji nekajkrat letno (52,6 %). 

Sledijo tisti, ki pomoči na kmetiji ne potrebujejo (17,7 %). 14,4 % jih potrebuje pomoč nekajkrat 

mesečno, 7,4 % pa vsak dan. 7,9 % respondentov na vprašanje ni želelo odgovoriti. 
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Tabela 25: Okoliščine v katerih potrebujejo respondenti pomoč 

Okoliščine 

DA NE Skupaj 
Ne želi 

odgovoriti 

Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk 

Odhod na dopust 109 59,2 75 40,8 184 100,0 31 
Pomoč ženski v času nosečnosti in porodniškega 

dopusta 34 20,9 129 79,1 163 100,0 52 

Pomoč starostnikom 46 27,4 122 72,6 168 100,0 47 

Pomoč otrokom (prevoz, inštrukcije, varovanje, 
ipd.) 25 15,2 140 84,8 165 100,0 50 

Pomoč invalidnim osebam 22 13,4 142 86,6 164 100,0 51 

Pomoč pri povečanem obsegu sezonskih del 118 65,6 62 34,4 180 100,0 35 

Bolniška odsotnost 70 41,7 98 58,3 168 100,0 47 

Drugo 4 11,4 31 88,6 35 100,0 180 

 

Slika 23: Okoliščine v katerih potrebujejo respondenti pomoč (deleži) 

 

Največ respondentov potrebuje pomoč na kmetiji v primeru povečanega obsega sezonskih del (65,6 

%) in takrat, ko odidejo na dopust (59,2 %). Sledijo primeri, kot so bolniška odsotnost (41,7 %), 

pomoč starostnikom (27,4 %) in pomoč ženski v času nosečnosti in porodniškega dopusta (20,9 %). 

Redkejše so okoliščine, kot so pomoč otrokom (15,2 %), pomoč invalidnim osebam (13,4 %) in druge 

okoliščine (11,4 %). 
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Tabela 26: Opravila, za katera bi kmetije najbolj potrebovale pomoč 

Opravila Fk Delež 
Kumulativni 

delež 

spravilo pridelkov 42 12,0 12,0 

druga opravila 32 9,1 21,1 

delo na polju 31 8,8 29,9 

delo v gozdu 24 6,8 36,7 

košnja 22 6,3 43,0 

molža 21 6,0 49,0 

siliranje 20 5,7 54,7 

pobiranja pridelkov 15 4,3 59,0 

delo v vinogradu 12 3,4 62,4 

trgatev 12 3,4 65,8 

spravilo lesa 11 3,1 68,9 

hranjenje živali 10 2,8 71,7 

pomoč pri povečanem obsegu dela 9 2,6 74,3 

žetev 9 2,6 76,9 

gospodinjska dela 8 2,3 79,2 

delo na vrtu 6 1,7 80,9 

ostalo 67 19,1 100,0 

Skupaj 351 100,0   

 

Slika 24: Opravila, za katera bi kmetije najbolj potrebovale pomoč (deleži) 
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Respondenti na kmetiji najbolj potrebujejo pomoč pri spravilu pridelkov (12,0 %), sledijo druga 

opravila (9,1 %), delo na polju (8,8 %) in delo v gozdu (6,8 %), košnja (6,3 %), molža (6,0 %), siliranje 

(5,7 %), pobiranje pridelkov (4,3 %),... Manj pogosto potrebujejo pomoč pri trženju, strojnih delih, 

pridelavi vina, delu na žagi, baliranju, delo v hlevu,… 

Tabela 27: Skupine deležnikov, ki so jih kmetije pripravljene sprejeti za pomoč pri delu  

  Invalidne osebe Ozdravljeni odvisniki 
Osebe iz terapevtskih 

skupin Brezposelne osebe 

  Fk Delež Fk Delež Fk Delež Fk Delež 

DA 22 12,0 34 18,5 30 16,8 132 69,1 

NE 101 55,2 96 52,2 94 52,5 29 15,2 

NE VEM 60 32,8 54 29,3 55 30,7 30 15,7 

Skupaj 183 100,0 184 100,0 179 100,0 191 100,0 

Ne želi odgovoriti 32   31   36   24   

 

Slika 25: Skupine deležnikov, ki so jih kmetije pripravljene sprejeti za pomoč pri delu (deleži)  

 

Respondente smo spraševali tudi, katere osebe bi bili pripravljeni sprejeti za pomoč pri delu na 

kmetiji. Največ respondentov bi bilo za pomoč pripravljenih sprejeti brezposelne osebe (69,1 %), 

sledijo ozdravljeni odvisniki (18,5 %) in osebe iz terapevtskih skupin (16,8 %). Najmanj respondentov 

bi bilo za pomoč pripravljenih sprejeti invalidne osebe (12,0 %). 
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Tabela 28: Finančni pogoji za katere bi se bili pripravljeni odločiti za pomoč na kmetiji 

  

Če bi dobil olajšavo ali 
subvencijo pri plačilu davkov 

(npr. če bi država pokrila 
stroške prispevkov zaposlenih) 

Če bi stroške krila 
zavarovalnica (npr. stroške 

zavarovanja zaposlenih, 
stroške zavarovanja tretjih 

oseb) 
Pripravljen sem sam 
kriti stroške v celoti 

  Fk Delež Fk Delež Fk Delež 

DA 135 75,8 105 66,0 25 15,6 

NE 43 24,2 54 34,0 135 84,4 

Skupaj 178 100,0 159 100,0 160 100,0 

Ne želi odgovoriti 37   56   55   

 

Slika 26: Finančni pogoji za katere bi se bili pripravljeni odločiti za pomoč na kmetiji (deleži)  

 

Največ respondentov (75,8 %) bi bilo pripravljenih pomoč sprejeti , če bi dobili olajšavo ali subvencijo 

pri plačilu davkov (npr. če bi država pokrila stroške prispevkov zaposlenih). 66,0 % respondentov pa 

bi bilo pripravljenih pomoč sprejeti, če bi stroške krila zavarovalnica (npr. stroške zavarovanja 

zaposlenih, stroške zavarovanja tretjih oseb). Le 15,6 % je takšnih, ki bi bili pripravljeni sami v celoti 

kriti stroške. 
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3 SKLEP 

 

Velika večina tistih, ki živijo na kmetiji (več kot 80%) ima kmetijo v svojem lastništvu. Iz vidika 

lastništva pa je seveda smotrno razmišljati o vzdrževanju in oplemenitenju kapitala. Socialno 

podjetništvo, je splošno sprejeto termin, ki pokriva spekter organizacij, ki niso niti del javnega niti 

zasebnega sektorja. Iz dosedanjih izkušenj izhaja, da socialno podjetništvo ponuja nove možnosti za 

inovativno zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin na trgu dela in se tako, predvsem v razvitih družbah, 

vse bolj povezuje s konceptom družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Hkrati pa lahko 

predstavlja tudi eno od možnosti za oplemenitenje lastniškega kapitala.   

Če upoštevamo glavna področja aktivnosti oziroma delovanja na kmetiji ugotovimo, da večina 

respondentov kot glavno področje delovanja navaja živinorejo (43,3 %), s 16,7 % sledita gozdarstvo 

(16,7 %) in poljedelstvo (16,7 %) med tem, ko sta  vinogradništvo (10,7 %) in sadjarstvo (7,4 %) 

zastopana v manjši meri. V nadaljevanju projekta bi torej bilo smotrno razmisliti, katere aktivnosti 

znotraj teh glavnih področij delovanja bi veljalo spodbujati. Med najpogostejšimi opravili, ki jih 

respondenti izvajajo na kmetiji sodijo dela na polju (9,2 %), košnja (7,9 %) in spravilo pridelkov (7,4 

%), med najmanj pogosta opravila pa sodijo, sajenje, pobiranje pridelkov in obrezovanje. Iz tega lahko 

sklepamo, da bi kmetje potrebovali pri najpogostejših opravilih predvsem pomoč, hkrati pa to niso 

opravila, ki bi bila tržno zanimiva za ponujanje storitev drugim osebam. 

Nadalje ugotavljamo, da 64,7 % respondentov svojih storitev ne ponuja tretjim osebam, medtem ko 

32,1 % kmetov to počne, pri čemer kmetje svoje storitve najpogosteje ponujajo prijateljem (18,6 %), 

sosedom (16,7) in drugim kmetom (16,3 %) ter manj kot 10 % tudi drugim odjemalcem na trgu. 

Izmed tistih, ki svojih storitev ne ponujajo tretjim osebam, bi jih 44,2 % bilo pripravljenih storitve 

ponujati tretjim osebam. Vidimo, da torej potencial za povečanje deleža aktivnega ponujanja storitev 

kmetov na trgu obstaja. Med izdelki, ki jih kmetje v danem trenutku že prodajajo izstopajo prodaja 

lesa (34,1 %), mesa (51,4 %) in mleka ter drugih mlečnih izdelkov (41,4 %). Največji potencial v 

prihodnje kmetje vidijo v  prodaji bio izdelkov (21,4 %), lesne biomase (18,4 %), in sadnih sokov (18,6 

%). Omeniti velja, da kmetje zaenkrat še ne razmišljajo o tem, da bi ponujali izobraževalne (takšnih je 

91,6 %), administrativne (97,4 %) in terapevtske storitve (96,8 %). Prav slednje pa so po izkušnjah 

socialnega podjetništva iz tujine storitve, ki bi jih veljalo razvijati. Sklepamo lahko, da imajo kmetje na 

tem področju premalo informacij in verjetno tudi znanja. Prav tako bi veljalo razmisliti o programih 

ali delavnicah, kjer bi kmete podrobneje seznanili z možnostmi širitve trga v smislu razmisleka, katere 

storitve in izdelke ponujati katerim ciljnim skupinam ter na kakšen način. Podobno velja tudi za 

storitve kot so npr. mesečna košarica zelenjave in vzdrževanje zelenic in vrtov, za katere več kot 80 % 

respodentov navaja, da ne razmišljajo o njihovi prodaji, hkrati pa izkušnje iz tujine kažejo, da so to 

storitve po katerih povprašujejo predvsem primestni in mestni prebivalci in torej lahko predstavljajo 

potencial tudi za kmetije v SV Sloveniji.  

Prav tako ugotavljamo, da večina respondentov svojih izdelkov ne prodaja  pod lastno blagovno 

znamko (64,7 %). Sklepamo lahko, da se kmetje ne zavedajo pomena blagovne znamke tako za njih 

same kot tudi za potencialne kupce in uporabnike izdelkov. V nadaljevanju projekta bi iz tega vidika 

bilo smiselno kmetom ponuditi izobraževanja o pomenu in vlogi razvoja blagovnih znamk ter 

njihovega doprinosa k prodaji izdelkov in storitev. 
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Za upravljanje kmetije so seveda potrebna določena znanja. Kot je bilo pričakovati, kmetje največ 

znanja pridobivajo na področju kmetijske dejavnosti (80,6 %), 26,9 % respondentov pa tudi že 

pridobiva znanja na področju prodaje izdelkov in storitev. Zanimivo je, da je slednje hkrati področje 

na katerem si kmetje zelo želijo pridobiti nova znanja (43,1 %). Prav tako se želi velik delež kmetov 

dodatno izobraževati na področju komuniciranja s potencialnimi kupci (42,9 %) in finančnega 

poslovanja (43,2 %). Presenetljiv je podatek, da več kot polovica respondentov (50,3 %) ne čuti 

potrebe po znanju na področju izdelave in urejanja spletne strani, čeprav hkrati ugotavljamo, je 38,0 

% takšnih, ki bi to vseeno želeli. Sklepamo, da torej pripravljenost po sprejemanju novih znanj pri 

kmetih obstaja, vendar jim je ta znanja treba ponuditi v za njih primernem času (pozna jesen, zima) 

ter v primerni obliki.   

Kmetje največkrat potrebujejo pomoč na kmetiji nekajkrat letno (52,6 %), predvsem v primeru 

povečanega obsega sezonskih del (65,6 %), takrat, ko odidejo na dopust (59,2 %) in v primeru  

bolniške odsotnosti (41,7 %), med tem, ko redkeje potrebujejo pomoč otrokom (15,2 %) in pomoč 

invalidnim osebam (13,4 %). Če pogledamo še aktivnosti pri katerih kmetje potrebujejo pomoč 

mednje sodijo pomoč pri spravilu pridelkov (12,0 %), delo na polju (8,8 %) in delo v gozdu (6,8 %). Iz 

tega lahko sklepamo, da je v danem trenutku primerneje razmišljati o postopnem uvajanju oblik 

pomoči v okviru socialnega podjetništva, s koncentracijo na le nekatere aktivnosti, predvsem v času 

povečanega obsega sezonskih del. Pri tem velja opozoriti še na dejstvo, da je delež kmetov, ki so 

medse pripravljeni sprejeti ozdravljene odvisnike, invalidne osebe ali osebe iz terapevtskih skupin 

relativno nizko, po drugi strani pa bi jih večina za pomoč pri delu medse sprejela brezposelne osebe. 

Sklepamo lahko, da torej obstaja med kmeti določena mera nezaupanja do nekoliko bolj tveganih 

socialnih skupin, zato bi veljalo ob uvajanju socialnega podjetništva posebno težo posvetiti tudi 

razbijanju tabujev na tem področju ter predstavitvi tovrstnih dobrih praks iz tujine.  

Iz raziskave izhajajo tudi dokaj spodbudni rezultati, ki kažejo, da bi 15,6 % respondentov bilo 

pripravljenih samih v celoti kriti stroške za pomoč na kmetiji, več kot 60 % pa v primeru, da bi te 

stroške krila zavarovalnica oziroma več kot 70 %, če bi stroške delno krila država z določenimi 

subvencijami. Zaključimo lahko, da potencial in potreba po socialnem podjetništvu zagotovo 

obstajata, pri čemer pa velja v začetnih fazah posebno pozornost usmeriti v predstavitve uspešnih 

praks iz tujine, izobraževanje in predvsem spodbujanje in motiviranje vpletenih, tako ponudnikov kot 

povpraševalcev.  
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PRILOGA 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

 
Spoštovani, 

Inštitut za marketing Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju s 

Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor izvaja raziskavo, ki se nanaša na projekt z naslovom »Toti 

las«, socialno podjetništvo-priložnost za podeželje. Z raziskavo želimo ugotoviti stanje na področju 

zaposljivosti in ekonomskega stanja ter definirati potrebe po razvoju podjetništva na podeželju. V 

ta namen vas vljudno prosimo za sodelovanje. Vprašalnik je popolnoma anonimen. 

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo. 

 

V1. Ali ste vi ali vaš partner lastnik kmetije (obkrožite odgovor)?  

1    DA, smo lastniki 

2    NE, imamo jo v najemu 

3    DRUGO (vpišite):_____________ 

 

V1.1 Na naslednji dve vprašanji (V1.1a in V1.1b) odgovorite le, če ste na predhodno vprašanje 

odgovorili z DA. Če ste na predhodno vprašanje odgovorili z NE, nadaljujte z vprašanjem V2. 

 

V1.1a Koliko let ste lastniki kmetije (obkrožite odgovor):  

1   10 let ali manj 

2   Med 11 in 30 let 

3   Več kot 31 let 

 

V1.1b Kmetijo smo (obkrožite odgovor):  
1    podedovali  
2    kupili 
3    podedovali in dokupili 

 

V2. Katero je glavno področje delovanja vaše kmetije (obkrožite samo en odgovor)? 

1    gozdarstvo 
2    poljedelstvo 
3    živinoreja 
4    zelenjadarstvo 
5    sadjarstvo 
6    vinogradništvo 

 

VPRAŠALNIK 
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V3. Katera so ostala področja delovanja vaše kmetije (obkrožite lahko več odgovorov)? 

1    gozdarstvo 
2    poljedelstvo 
3    živinoreja 
4    zelenjadarstvo 
5    sadjarstvo 
6    vinogradništvo 
7    mešano 

 

V4. Kakšna je velikost vaše kmetije v ha (obkrožite odgovor): 
1       0 -2 ha 
2       2-5 ha 
3       5-10 ha 
4     11-99 ha 
5    100 ha in več 
 
V5. Koliko družinskih članov dela izključno na vaši kmetiji in nima druge redne zaposlitve (vpišite 
število)?______________________ 
 
V6. Koliko družinskih članov ima dodatno zaposlitev, ki ni vezana na kmetijo (vpišite 
število)?______________________ 
 
V7. Koliko družinskih članov ima status brezposelne osebe (vpišite število)?_____________________ 
 
V8. V tabelo vpišite pet opravil, ki jih najpogosteje izvajate na vaši kmetiji. 

1 

2 

3 

4 

5 

 
V9. Ali navedene storitve ponujate tudi tretjim osebam (npr. drugim kmetom, mestnemu 
prebivalstvu, itd.) in jim to zaračunavate (obkrožite odgovor)?  
1    DA  
2    NE 
 
V9.1 Če ste na vprašanje V9. odgovorili z DA, odgovorite tudi na vprašanje V9.1a, v nasprotnem 
primeru pa odgovorite na vprašanje V9.1b. 

 

V9.1a Komu ponujate vaše storitve (obkrožite lahko več odgovorov)? 

1    Sosedom 

2    Prijateljem 

3    Kmetom 

4    Drugim (vpišite):_____________________________________________________ 

 
V9.1b Ali bi bili pripravljeni vaše storitve ponujati tretjim osebam (obkrožite odgovor):  

1    DA  
2    NE 
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V10. Katere izmed naštetih storitev ali izdelkov iz vaše kmetije že prodajate in katere bi bili 
pripravljeni ponuditi v prodajo v prihodnje? 
 
V tabeli obkrožite ustrezno vrednost, pri čemer 1 pomeni, da naveden izdelek ali storitev že 
prodajate, 2, da razmišljate o prodaji navedenega izdelka ali storitve ali 3, da ne razmišljate o prodaji 
navedenega izdelka ali storitve.  
 

Izdelek/storitev Že prodajamo Razmišljamo o 
prodaji 

Ne razmišljamo o 
prodaji 

Gostinske storitve 1 2 3 

Nastanitvene storitve 1 2 3 

Bio izdelki 1 2 3 

Vino 1 2 3 

Med 1 2 3 

Sadje 1 2 3 

Sadni sokovi 1 2 3 

Čaji in zelišča 1 2 3 

Mleko in drugi mlečni izdelki 1 2 3 

Meso 1 2 3 

Les 1 2 3 

Lesna biomasa 1 2 3 

Rekreativne storitve 1 2 3 

Mesečna košarica zelenjave 1 2 3 

Vzdrževanje zelenic in vrtov  (košnja, 
mulčenje, ipd.) 

1 2 3 

DRUGO (vpišite): 1 2 3 

 
V10.1 V kolikor izdelke ali storitve že prodajate, odgovorite na naslednji vprašanji, v nasprotnem 
primeru nadaljujte z vprašanjem V11.: 

 
V10.1a Kdo so vaši glavni kupci (obkrožite en odgovor)? 

1    Javni zavodi (šole in vrtci) 
2    Posamezniki (gospodinjstva) 
3    Podjetja 
4    Zadruge 
5    Drugi (vpišite):_______________________________________________________ 

V10.1b Ali ponujate izdelke pod lastno blagovno znamko (obkrožite odgovor)?  
1    DA 
2    NE 
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V11. Naslednja vprašanja se nanašajo na pridobivanje različnih znanj. Zanima nas, katera izmed 
naštetih znanj pridobivate ali bi jih želeli pridobiti.  
 
V tabeli obkrožite ustrezno vrednost, pri čemer 1 pomeni, da navedeno znanje že pridobivate, 2, da 
bi si navedeno znanje želeli pridobiti ali 3, kar pomeni, da ne čutite potrebe po navedenem znanju. 

Znanja Že pridobivam 
znanja 

Bi si želel 
pridobiti znanje 

Ne čutim potrebe 
po tem znanju 

1   Kmetijska dejavnost 1 2 3 

2   Prodaja izdelkov in storitev 1 2 3 

3   Komuniciranje s potencialnimi kupci 
(oglaševanje, pospeševanje prodaje, …) 

1 2 3 

4   Izdelava in urejanje spletnih strani 1 2 3 

5   Finančno poslovanje 1 2 3 

6   Računalništvo 1 2 3 

 
V12. Ali imate na kmetiji že zaposleno (formalno ali neformalno) delovno pomoč (obkrožite 
odgovor)? 
1    DA  
2    NE 
 
V12.1 V kolikor ste na predhodno vprašanje odgovorili z DA, odgovorite na naslednji dve vprašanji, v 
nasprotnem primeru nadaljujte z vprašanjem V13.: 
  

V12.1a Koliko oseb je zaposlenih za delovno pomoč (zapišite število oseb)?_______________  
 
V12.1b Na kakšen način so zaposlene osebe za delovno pomoč (obkrožite odgovor)? 

1    Stalno 
2    Občasno 

 
V13. Kako pogosto potrebujete pomoč na vaši kmetiji (obkrožite odgovor)? 

1    Vsak dan 
2    Nekajkrat mesečno 
3    Nekajkrat letno 
4    Nikoli 

 
V14. V tabeli navajamo nekatere okoliščine, v katerih bi lahko potrebovali pomoč (obkrožite 
odgovor)? 

 

1    Odhod na dopust 1    DA 2    NE 

2    Pomoč ženski v času nosečnosti in 
porodniškega dopusta 

1    DA 2    NE 

3    Pomoč starostnikom 1    DA 2    NE 

4    Pomoč otrokom (prevoz, 
inštrukcije, varovanje, ipd.) 

1    DA 2    NE 

5    Pomoč invalidnim osebam 1    DA 2    NE 

6    Pomoč pri povečanem obsegu 
sezonskih del 

1    DA 2    NE 

7    Drugo (vpišite): 1    DA 2    NE 
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V15. V tabelo vpišite tri vrste del, za katera bi najbolj potrebovali pomoč na vaši kmetiji. 

1 

2 

3 

 
V16. Ali bi bili za pomoč pri delu na kmetiji pripravljeni sprejeti tudi osebe iz naslednjih skupin 
(obkrožite odgovor DA, NE ali NE VEM)? 

1    Invalidne osebe 1    DA 2    NE 3    NE VEM 

2    Ozdravljeni odvisniki 1    DA 2    NE 3    NE VEM 

3    Osebe iz terapevtskih skupin 1    DA 2    NE 3    NE VEM 

4    Brezposelne osebe 1    DA 2    NE 3    NE VEM 

 
V17. Pod katerimi finančnimi pogoji bi se bili pripravljeni odločiti za pomoč na vaši kmetiji (obkrožite 
odgovor z DA ali NE)? 

1   Če bi dobil olajšavo pri plačilu davkov (npr. bi država delno 
subvencionirala stroške dela zaposlenih, ali bi država delno 
subvencionirala stroške dela zaposlenih)                

1    DA 2    NE 

2   Če bi stroške krila zavarovalnica (npr. stroške zavarovanja 
zaposlenih, stroške zavarovanja tretjih oseb) 

1    DA 2    NE 

3    Pripravljen sem sam kriti stroške v celoti                      1    DA 2    NE 

 
 

DEMOGRAFIJA 
 
D.1 Starost: ______ (vpišite letnico rojstva) 
 
D.2 Spol (obkrožite odgovor):          1 moški                  2 ženski 
 
D.3 Navedite, koliko članov družine , ki živijo na kmetiji spada v posamezni starostni razred (vpišite 
število članov)? 
1    Starejši od 60 let ___________ članov 
2    Med 35 in 59 let ___________ članov 
3    Med 18 in 34 let ___________ članov 
4    Manj kot 18 let ___________ članov 
 
D.4 Navedite, število članov, ki živijo na kmetiji glede na spol (vpišite število): 
1    Moški ___________ članov 
2    Ženska ___________ članov 
 
D.5 V kateri občini živite (obkrožite odgovor)? 
1 Maribor 
2 Duplek 
3 Kungota 
4 Pesnica 
5 Šentilj 
6 Drugo (vpišite):__________________________________________________________________ 
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D.6 Ali ima kdo od družinskih članov status invalidne osebe (obkrožite odgovor): 
1    DA  
2    NE 
 
D.7 Prosimo, navedite kakšno stopnjo izobrazbe ste dosegli (obkrožite odgovor). 
1     Brez izobrazbe 
2     Osnovnošolska ali manj (nepopolna osnovnošolska izobrazba) 
3     Poklicna, srednješolska  
4     Višješolska, visokošolska  
5     Neznano 

 

 

 


