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Popis kmetijstva 2010
Vsaka kmetija šteje!
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SKLOP A: VZPOSTAVITEV STIKA S KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM IN UGOTAVLJANJE 
USTREZNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

A1. Ali na družinski kmetiji gospodari ______________________________________________? 
1. Da, navedena oseba je gospodar. 
2. Da, navedena oseba je gospodar, vendar je treba delno popraviti naslovne podatke. 
3. Ne, na kmetiji gospodari naslednik ali drug ožji družinski član.  
4. Ne, kmetijsko gospodarstvo je bilo v celoti dano v najem ali prodano osebi, ki zdaj gospodari na njem. 
5. Ne, kmetijsko gospodarstvo ne obstaja več, ker je bilo dano v najem, razprodano ali podarjeno različnim osebam. 
6. Kmetijska proizvodnja je v celoti opuščena. 
7. Naslovnik neznan. 
8. Dvojnik. 
9. Ni sodelovanja: nerazumevanje jezika na narodnostno mešanih območjih  
10. Ni sodelovanja (noče sodelovati, nezmožnost sodelovanja zaradi bolezni, drugo) 

 
Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljišč, gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki 
se ukvarja s kmetijsko pridelavo in je enotno vodena. 
 
H kmetijski pridelavi spada: 
- pridelovanje kmetijskih rastlin: 
 - pridelovanje žit in drugih poljščin ter travinja, 
 - pridelovanje zelenjadnic, okrasnih rastlin, 
 - pridelava semen in sadik, 
 - pridelovanje grozdja, sadja in oljk, 
 - gojenje gob; 
- reja živine: 
 - goveda, 
 - prašičev, 
 - perutnine, 
 - drobnice, 
 - konj, 
 - gojenje čebel, 
 - drugih živali, namenjenih človeški prehrani (npr. jelenjadi in kuncev). 
- predelava grozdja v vino iz lastnega grozdja za lastne potrebe ter oljk v olje iz lastnih oljk za lastne potrebe, 
- vzdrževanje lastnih kmetijskih objektov in opreme, vzdrževanje kmetijske krajine. 
 

"Vaše sodelovanje v Popisu kmetijstva 2010 bo pripomoglo k prikazu dejanskega stanja kmetijstva v Sloveniji. Sodelovanje v popisu je za vsa 
kmetijska gospodarstva obvezno, obveznost sodelovanja pa določata Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) ter na njegovi 
podlagi sprejeti Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 93/09). Morebitno zavračanje sodelovanja podrobno ureja že omenjeni 
Zakon o državni statistiki." 

 
 
A6. Ali je vaše kmetijsko gospodarstvo vključeno v kateri koli register ali evidenco pridelovalcev pri Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)? 
Pojasnilo: Če ste v letu 2010 že oddali vlogo za neposredna plačila v kmetijstvu (subvencije) ali ste jo oddali v preteklih letih, če imate 
kmetijska zemljišča vpisana v Registru kmetijskih gospodarstev pri MKGP, ali če redite govedo ali imate certificirano ekološko pridelavo 
potem ste zagotovo vključeni v eno od evidenc pri MKGP in imate določeno KMG_MID številko ter nosilca kmetijskega gospodarstva. V tem 
primeru oziroma če imate omenjeno identifikacijsko številko potem odgovorite z DA. 

 
A7. Radi bi preverili KMG-MID številko vašega kmetijskega gospodarstva. 
 
 Ali je vaša številka                                                                  ?  
 
 
A9. Kakšen je namen kmetijske pridelave? 

1. Izključno za lastno porabo. 
2. Pretežno za lastno porabo. 
3. Pretežno za prodajo - neposredno potrošnikom. 
4. Pretežno za prodajo - preko posrednika. 

 
 

1 0 0       
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SKLOP B: ŽIVINOREJA 

Sprašujemo o številu živine na dan 1. junij 2010.  
Lastništvo ni pomembno zato navedite število vseh živali, ki ste jih redili 1. junija letos. 
 
B1.  Ali ste na dan 1. junij 2010 redili govedo? 
B2. – B4. Koliko krav ste redili na dan 1. junij 2010? 

  Število 

B2 Krave  

B3  od tega dojilje oz. rejnice  

B4  od tega molznice  

 
 
B5.  Ali ste 1. junija 2010 redili prašiče? 
B6. – B17. Koliko prašičev ste redili na dan 1. junij 2010? 
Število prašičev povejte po spodaj naštetih kategorijah. Lastništvo ni pomembno. 

  Število 

B6 sesni  

B7 
Pujski pod 20 kg 

drugi  

B8 Mladi prašiči (od 20 do pod 50 kg)  

B9 od 50 do pod 80 kg 
 

B10 od 80 do pod 110 kg  

B11 

Prašiči v pitanju 

110 kg in več  

B12 merjasci 
 

B13 nebreje mladice  

B14 breje mladice  

B15 nebreje plemenske svinje  

B16 

Plemenski prašiči 

breje plemenske svinje  

B17 Prašiči - skupaj  
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B18. Ali ste na dan 1. junij 2010 redili perutnino? 
B19. – B30. Koliko perutnine ste redili na dan 1. junij 2010? 
Število perutnine povejte po vrstah perutnine. Lastništvo ni pomembno. 

  Število 

B19 Kokoši nesnice  

B20 Pitovni piščanci 
 

B21 Druge kokoši (jarkice, petelini) 
 

B22 Purice in purani 
 

B24 Goske in gosaki 
 

B25 Race in racaki 
 

B26 Pegatke 
 

B27 Noji 
 

B28 Prepelice 
 

B29 Druga perutnina za prehrano ali prodajo 
 

B30 Perutnina - skupaj  
 
 
B31. Ali ste intenzivni rejec perutnine in ste imeli na dan 1. junij 2010 ravno prazen hlev? 
 
B32. Ali ste na dan 1. junij 2010 redili kunce? 
B33. – B36. Koliko kuncev ste redili na dan 1. junij 2010? 
Število kuncev povejte po kategorijah. Lastništvo ni pomembno. 

  Število 

B33 samice  

B34 
Plemenski kunci 

samci  

B35 Kunci v pitanju  

B36 Kunci - skupaj  
 
 
B37. Ali ste na dan 1. junij 2010 redili ovce? 
B38. – B45. Koliko ovac ste redili na dan 1. junij 2010? 
Število ovac povejte po kategorijah. Lastništvo ni pomembno. 

  Število 

B38 Jagnjeta in mlade ovce  

B39 prvič pripuščene mlečne 
 

B40 prvič pripuščene druge  

B41 ki so že jagnjile, mlečne  

B42 

Plemenske ovce 

ki so že jagnjile, druge  

B43 Ovni 
 

B44 Jalove ovce 
 

B45 Ovce - skupaj  
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B46. Ali ste na dan 1. junij 2010 redili koze? 
B47. – B54. Koliko koz ste redili na dan 1. junij 2010? 
Število koz povejte po kategorijah. Lastništvo ni pomembno. 

  Število 

B47 Kozlički in mlade koze  

B48 prvič pripuščene mlečne  

B49 prvič pripuščene druge  

B50 ki so že jarile, mlečne  

B51 

Plemenske koze 

ki so že jarile, druge  

B52 Kozli  

B53 Jalove koze  

B54 Koze - skupaj  

 
 
B55. Ali ste na dan 1. junij 2010 redili konje, osle, mule ali mezge? 
B56. – B62. Koliko konjev, oslov, mul ali mezgov ste redili na dan 1. junij 2010? 
Število konjev, oslov, mul ali mezgov povejte po kategorijah. Lastništvo ni pomembno. 

  Število 

B56 Žrebeta do 1 leta  

B57 Mladi konji 1 do 3 let  

B58 Plemenske kobile in breje žrebice  

B59 Žrebci za delo in pleme  

B60 Poniji  

B61 Drugi konji (osli, mule, mezgi, športni konji)  

B62 Konji, osli, mule, mezgi - skupaj  

 
 
B63. Ali ste na dan 1. junij 2010 redili še katere druge živali (divjad, lame, činčile)? 
B64. – B67. Koliko drugih živali ste redili na dan 1. junij 2010? 
Število drugih živali povejte po vrstah. Lastništvo ni pomembno. 

  Število 

B64 Damjak  

B65 Navadna jelenjad  

B66 Lame  

B67 Činčile  
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SKLOP C: RABA ZEMLJIŠČ 

Sprašujemo o zemljiščih ter rabi zemljišč, ki jih kmetijsko gospodarstvo uporablja na dan 1. junij 2010. 
 
C1 – C3.  Kolikšna je bila površina zemljišč s katerimi je razpolagalo kmetijsko gospodarstvo na dan 1. junij 2010? 
Sprašujemo vas o vseh zemljiščih - kmetijskih in nekmetijskih. Upoštevajte tudi gozd in nerodovitne površine (pozidane površine in podobno). 

  ha a 

C1 Vsa zemljišča v lasti kmetijskega gospodarstva   

C2 Zemljišča, vzeta v najem   

C3 Zemljišča, dana v najem   

C4 Vsa zemljišča v uporabi (C1+C2-C3)   

 
 
C5. Ali ste letos oddali vlogo za neposredna plačila 2010 - obrazec 'D - Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov 

na površino? 
 
C6. Ste imeli na dan 1. junij 2010 obdelane njive (vključno s praho) ali vrtove? 
 
POLJŠČINE 

  ha a 

C7 Pšenica   

C8 Pira   

C9 Rž in soržica   

C10 Ječmen   

C11 Oves   

C12 Koruza za zrnje   

C13 Tritikala   

C14 Ajda   

C15 Proso   

C16 Sirek   

C17 Druga žita za zrnje: mohor, bar, ptičje seme    

C18 Fižol za zrnje, visoki   

C19 Fižol za zrnje, nizki   

C20 Krmni grah   

C21 Krmni bob   

C22 Druge stročnice (mešanice stročnic in žit za zrnje, sladka lupina, čičerika, 
leča, grašica, grahor)   

C23 Krompir, zgodnji   

C24 Krompir, pozni   

C25 Krompir, semenski   
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  ha a 

C26 Krmna pesa   

C27 Krmna (podzemna) koleraba    

C28 Krmno korenje   

C29 Krmne buče   

C30 Silažna koruza   

C31 Trave (1 do 5 let)   

C32 Travno deteljne mešanice (1 do 5 let)   

C33 Deteljno travne mešanice (1 do 5 let)   

C34 Detelja   

C35 Lucerna   

C36 Krmna ogrščica in repica   

C37 Krmni sirek   

C39 Druge rastline za zeleno krmo (tudi žita ter mešanice stročnic in 
žit za zeleno krmo)   

C40 Oljna ogrščica in repica   

C41 Sončnice   

C42 Soja   

C43 Buče za olje   

C44 Druge oljnice (lan za olje, konoplja za olje, riček)   

C45 Lan za vlakna   

C46 Konoplja za vlakna   

 
 
ZAČIMBE, DIŠAVNICE IN ZDRAVILNE RASTLINE 

  ha a 

C47 Začimbe, dišavnice in zdravilne rastline   
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JAGODE, ZELENJADNICE, CVETJE IN OKRASNE RASTLINE 

   Skupaj Od tega tržna pridelava 

   ha a m2 ha a 

delež v 
kolobarju 
z drugimi 

kmetijskimi 
rastlinami %

C49 na prostem       

C50 
Jagode 

v zaščitenem 
prostoru      

C52 na prostem       

C53 
Zelenjadnice 

v zaščitenem 
prostoru      

C55 na prostem      

C56 

Cvetje in okrasne 
rastline v zaščitenem 

prostoru      

C58 na prostem      

C59 

Sadike zelenjadnic 
in poljščin v zaščitenem 

prostoru      

C61 Semena krmnih rastlin in zelenjadnic      

C62 Skupna površina      

C52 in C53: K zelenjadnicam NE štejemo krompirja, fižola za zrnje, zelišč, dišavnic in zdravilnih rastlin. 
 
DRUGO NA NJIVAH, PRAHA 
 
C63. Ste imeli na dan 1. junij 2010 določeno površino njiv v uporabi namenjeno še kakšnemu posevku, ki ga nismo prej 

našteli ali njive v prahi? 
Drugi posevki so lahko npr. še: krmna repa, krmni ohrovt, sladkorna pesa. Ne vpisujte strniščnih posevkov! 
 

  ha a 

C64 Drugo na njivah   

 
 

  ha a 

C65 Neobdelane njive (praha)   

 
 
TRAJNI NASADI 
 
C66. Kolikšna je površina oljčnikov na dan 1. junij 2010? 

  ha a 

C66 Površina oljčnikov   

 
 
C67. Kolikšna je površina kmečkih sadovnjakov na dan 1. junij 2010? 

  ha a 

C67 Površina kmečkih sadovnjakov   
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C68. – C78. Koliko dreves / grmov sadja po vrstah ste imeli v kmečkem sadovnjaku na dan 1. junij 2010? 

  Število dreves, grmov 

C68 Jablane  

C69 Hruške  

C70 Breskve in nektarine  

C71 Marelice  

C72 Češnje  

C73 Višnje  

C74 Češplje in slive  

C75 Orehi  

C76 Leska, kostanj, mandeljni  

C77 Jagodičje (brez jagod)  

C78 Drugo sadje   

 
 
C79. Ste imeli na dan 1. junij 2010 v uporabi vinograde? 
C80. – C84. Kolikšna je bila površina vseh vinogradov in število trt? 

  Površina vinograda   

  ha a   
Število vseh trt 

C80 Bele vinske sorte    C85  

C81 Bele sorte, druge    C86  

C82 Rdeče vinske sorte    C87  

C83 Rdeče sorte, druge    C88  

C84 Vinogradi - skupaj    C89  

 
 
C90. Ste imeli na dan 1. junij 2010 v uporabi drevesnice, trsnice ali matičnjake? 

  ha a 

C91 Sadne drevesnice   

C92 Okrasne drevesnice   

C93 Gozdne drevesnice   

C94 Trsnice in matičnjaki   
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C95. Ste imeli na dan 1. junij 2010 v uporabi trajne travnike in pašnike? Ne vpisujte travnikov in pašnikov, ki imajo svoj 
KMG-MID (planin, ter skupni pašnikov)! 

Upoštevati je potrebno trajne travnike in pašnike, ki jih redno kosite ali na njih pasete živino in so zatravljeni več kot 5 let. Upoštevati je potrebno tudi 
najete površine. 

  ha a 

C96 z enkratno rabo   

C97 z dvakratno rabo   

C98 s trikratno rabo   

C99 

Trajni travniki in pašniki 

s štiri in večkratno rabo   

 
 
C100. Kolikšna je bila skupna površina vseh kmetijskih zemljišč v uporabi na dan 1. junij 2010? 

  ha a 

C100 Kmetijska zemljišča v uporabi   

C101  od tega najeta   

C102 Kmetijska zemljišča v zaraščanju   

C103 Druga neobdelana kmetijska zemljišča   

C104 Kmetijska zemljišča (C100+C102+C103)    

C105 Gozd   

C106  od tega panjevski gozd s kratko rotacijo   

C107 Nerodovitna zemljišča   

C108 Zemljišča v uporabi (C104+C105+C107)   

C100: H kmetijskim zemljiščem v uporabi štejemo vse lastne in najete travnike in pašnike, njive, sadovnjake, vinograde in oljčnike. 
C107: Sem spadajo: pozidana zemljišča, dvorišča, kamnolomi, peskokopi, poti, skale, ribniki, močvirja in druga zemljišča, ki jih ni mogoče uporabljati 
za kmetijsko pridelavo. Vsako kmetijsko gospodarstvo ima vsaj tista nerodovitna zemljišča, na katerih stojita stanovanjska hiša in gospodarsko 
poslopje. 
 
GOJENE GOBE 
 
C109. Kolikšna je bila skupna gojitvena površina gob na dan

1. junij 2010? Površino navedite v kvadratnih metrih. 
 C110. Povejte število turnusov v katerih ste v preteklih 12

mesecih gojili gobe. 

m2   število  

     

 
 
NAMAKANJE 
 
C111. Imate v uporabi kmetijska zemljišča, ki jih lahko ali jih namakate? 

  ha a 

C112 Kmetijska zemljišča v uporabi, ki bi jih lahko namakali v letu 2009   

C113  Od tega v zaščitenem prostoru   

C114  Na prostem (vendar namakana najmanj enkrat v letu 2009)   

C112: Kmetijska zemljišča v uporabi, ki jih lahko namakate: upoštevajte maksimalno površino, ki bi lahko bila namakana z opremo in količino vode, 
ki je bila na voljo v letu 2009. 
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SKLOP D: NAMAKANJE 

Vprašanja o namakanju se nanašajo na namakane površine na prostem, ki ste jih v letu 2009 namakali vsaj enkrat. Spraševali vas bomo o kulturah, 
o načinu namakanja in o viru vode.  
Za kulture z enotnim načinom namakanja in enotnim vodnim virom na vseh površinah lahko poročate skupaj kot da gre za eno njivo oz.nasad. 
 
Namakalne površine glede na kulturo, vodni vir in način namakanja: 

Površina 
 Kultura 

ha a 
Vodni vir Način namakanja 

D1      

D2      

D3      

…      

D19      

D20      

D21 Skupaj = C114   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D22. Kolikšna je bila povprečna namakana površina na prostem v zadnjih treh letih? 
Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi (brez zaščitenih površin in brez hišnih vrtov), ki je bila namakana v zadnjih treh letih (2007, 2008, 
2009). 

ha a 

  

Šifrant namakalnih kultur 
 
1. Žita za zrnje razen koruze (tudi za seme) 
2. Koruza za zrnje in za silažo 
3. Krompir zgodnji 
4. Krompir pozni in semenski 
5. Stročnice 
6. Oljna ogrščica 
7. Semena in sadike 
8. Sončnice 
9. Rastline za vlakna (lan, konoplja) 
10. Zelenjadnice (brez lubenic, melon in jagod) 
11. Lubenice in melone 
12. Jagode 
13. Hmelj 
14. Detelje in deteljno travne mešanice 
15. Trave in travne mešanice na njivah 
16. Naknadni posevki 
17. Trajni travniki in pašniki 
18. Intenzivni sadovnjaki (vključeni tudi nasadi jagodičja 

brez jagod) 
19. Oljčniki 
20. Vinogradi 
21. Trsnice ali drevesnice (tudi okrasne drevesnice) 
22. Drugo 

Šifrant vodnih virov
 
1. Voda iz omrežja 

pitne vode 
2. Voda iz skupnih 

namakalnih 
sistemov 

3. Podzemna voda 
na kmetijskem 
gospodarstvu  

4. Površinska voda 
na kmetijskem 
gospodarstvu 

5. Površinska voda 
izven kmetijskega 
gospodarstva, iz jezer 
ali vodotokov 

6. Drugi viri: reciklirana 
odpadna voda, 
razsoljena morska voda 

Šifrant načinov 
namakanja 
 

1. Površinsko 
(poplavljanje, namakanje 
v brazde) 

2. Z oroševanjem 
3. Kapljično  
4. Z mikrorazpršilci 
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SKLOP E: POPIS TRŽNEGA VRTNARSTVA (POP-VRT) 
Sprašujemo o površinah namenjenih tržni pridelavi zelenjadnic, zelišč, jagod, okrasnih rastlin in rezanega cvetja. V primeru vprašanj, ki se nanašajo 
na osnovno površino upoštevajte stanje na dan 1. junij 2010; v primeru vprašanj, ki se nanašajo na pridelovalno površino, pa upoštevajte pridelavo v 
koledarskem letu 2010. 
 
E1. – E46. Navedite katere zelenjadnice, zelišča, jagode ali sadike pridelujete v letu 2010? 
Zanimajo nas zelenjadnice po vrstah, sadike, zelišča in jagode pa kot skupina. 
 
E1. – E46. Kolikšna je pridelovalna površina namenjena pridelavi navedenih zelenjadnic, jagod, zelišč ali sadik v letu 

2010? 
Pridelovalna površina je vsa površina namenjena pridelavi določene kulture v istem letu. V primeru večkratne rabe osnovne površine za pridelavo 
iste kulture se osnovna površina pomnoži s številom posevkov iste kulture, ki so si sledili v istem letu. 

  Pridelovalna površina v letu 2010 

  Na prostem V zaščitenem prostoru 

  ha a m2 ha a m2 

E1 Belo zelje (zgodnje in pozno)       

E2 Rdeče zelje        

E3 Ohrovt        

E4 Brstični ohrovt ali popčar        

E5 Kitajski kapus        

E6 Cvetača        

E7 Brokoli        

E8 Kolerabica (zelena)        

E9 Solata (zgodnja, poletna, jesenska)       

E10 Endivija        

E11 Radič (glavnati, siljeni, za rezanje)       

E12 Motovilec        

E13 Špinača        

E14 Blitva        

E15 Korenček        

E16 Zelena (stebelna in gomoljna)        

E17 Sladki komarček        

E18 Peteršilj        

E19 Rdeča pesa        

E20 Redkvica        

E21 Redkev        

E22 Repa (za prehrano ljudi: presna in za 
kisanje)       

E23 Podzemna koleraba ali kavla        

E24 Čebula        
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  Pridelovalna površina v letu 2010 

  Na prostem V zaščitenem prostoru 

  ha a m2 ha a m2 

E25 Šalotka        

E26 Česen        

E27 Por        

E28 Paradižnik        

E29 Paprika        

E30 Feferoni        

E31 Jajčevec        

E32 Melone        

E33 Lubenice        

E34 za vlaganje       

E35 
Kumare  

solatne       

E36 Bučke        

E37 visoki       

E38 
Fižol za stročje 

nizki       

E39 Grah (za prehrano ljudi)       

E40 zeleni       

E41 
Beluši (rodni in še nerodni) 

beljeni       

E42 Hren        

E43 Sadike zelenjadnic, jagod, poljščin       

E44 Jagode        

E45 Zelišča, dišavnice in zdravilne rastline       

E46 Drugo        
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E47. Ste v letu 2010 pridelovalec okrasnih rastlin? 
E48. Ste v letu 2010 pridelovalec sobnih rastlin in lončnic? 
E49. – E60. Kolikšna je površina namenjena pridelavi sobnih rastlin in lončnic v zaščitenem prostoru? 

  Zaščiteni prostor 

  Osnovna površina 
(m2 na 1. junij) 

Pridelovalna površina 
(m2 v 2010) 

Sobne rastline in lončnice - skupaj  E49  E55  

 božične zvezde  E50  E56  

 ciklame  E51  E57  

 primule  E52  E58  

 lončne krizanteme  E53  E59  

 druge sobne rastline in lončnice  E54  E60  

 
 
E61. Ste v letu 2010 pridelovalec balkonskih rastlin? 
E62. – E69. Kolikšna je površina namenjena pridelavi balkonskih rastlin v zaščitenem prostoru? 

  Zaščiteni prostor 

  Osnovna površina 
(m2 na 1. junij) 

Pridelovalna površina 
(m2 v 2010) 

Balkonske rastline- skupaj  E62  E66  

 pelargonije vseh vrst  E63  E67  

 strukturne rastline  E64  E68  

 druge balkonske rastline  E65  E69  

 
 
E70. Ste v letu 2010 pridelovalec (parkovnih) enoletnic? 
E71. – E80. Kolikšna je površina namenjena pridelavi (parkovnih) enoletnic v zaščitenem prostoru? 

  Zaščiteni prostor 

  Osnovna površina 
(m2 na 1. junij) 

Pridelovalna površina 
(m2 v 2010) 

Enoletnice - skupaj  E71  E76  

 begonije  E72  E77  

 tagetes  E73  E78  

 vodenke  E74  E79  

 druge enoletnice  E75  E80  

 
 
E81. Ste v letu 2010 pridelovalec (parkovnih) dvoletnic? 
E82. – E89. Kolikšna je površina namenjena pridelavi (parkovnih) dvoletnic v zaščitenem prostoru? 

  Zaščiteni prostor 

  Osnovna površina 
(m2 na 1. junij) 

Pridelovalna površina 
(m2 v 2010) 

Dvoletnice- skupaj  E82  E86  

 mačehe  E83  E87  

 marjetice  E84  E88  

 druge dvoletnice  E85  E89  



16 

E90. Ste v letu 2010 pridelovalec večletnih in lesnatih rastlin? 
E91. – E110. Kolikšna je površina namenjena pridelavi večletnih in lesnatih rastlin? 

  Osnovna površina 
(m2 na 1. junij) 

Pridelovalna površina 
(m2 v 2010) 

  Na prostem V zaščitenem prostoru Na prostem V zaščitenem prostoru 

Večletne in 
lesnate rastline 
- skupaj 

 
E91  E96  E101  E106  

 okrasni listavci  E92  E97  E102  E107  

 okrasni iglavci  E93  E98  E103  E108  

 trajnice (tudi 
vodne rastline, 
kakteje in 
sončnice) 

 

E94  E99  E104  E109  

 druge večletne 
in lesnate 
rastline 

 
E95  E100  E105  E110  

 
 
E111. Ste v letu 2010 pridelovalec dovzgojnih sadik cvetja, okrasnih rastlin ali lesnatih rastlin? 
E112. – E113. Kolikšna je površina namenjena pridelavi dovzgojnih sadik cvetja in okrasnih rastlin v zaščitenem prostoru? 

  V zaščitenem prostoru 

  Osnovna površina 
(m2 na 1. junij) 

Pridelovalna površina 
(m2 v 2010) 

E112-E113 Dovzgojene sadike cvetja in okrasnih rastlin za prodajo   

 
 
E114. – E117. Kolikšna je površina namenjena pridelavi dovzgojnih lesnatih sadik za prodajo? 

  Osnovna površina 
(m2 na 1. junij) 

Pridelovalna površina 
(m2 v 2010) 

  Na prostem V zaščitenem prostoru Na prostem V zaščitenem prostoru

E114-E117 
Dovzgojene 
lesnate sadike 
za prodajo 

    

 
 
E118. Ste v letu 2010 pridelovalec rezanega cvetja? 
E119. – E122. Kolikšna je bila površina namenjena pridelavi rezanega cvetja? 

  Osnovna površina 
(m2 na 1. junij) 

Pridelovalna površina 
(m2 v 2010) 

  Na prostem V zaščitenem prostoru Na prostem V zaščitenem prostoru

E119-E122 Rezano cvetje - 
skupaj     

 

  V zaščitenem prostoru   V zaščitenem prostoru

Krizanteme E123   E129  

Vrtnice E124   E130  

Gerbere E125   E131  

Gladiole E126   E132  

Zelenje E127   E133  

Drugo rezano cvetje E128   E134  



17 

SKLOP F: MEHANIZACIJA 

Sprašujemo o številu, oziroma uporabi lastne mehanizacije/opreme in mehanizacije/opreme v skupni lasti v obdobju od 1.6.2009 do 31.5.2010, ki je 
bila uporabljena v procesu kmetijske proizvodnje ali v gozdarstvu na kmetijskem gospodarstvu. 
 
F0. Ali ste uporabljali tudi mehanizacijo, ki jo imate v skupni lasti še s katerim drugim kmetom? 
Najpogosteje so to cisterne, sadilniki, sejalnice, škropilnice, trosilniki, silokombajni, brane in kombajni.  
Navedite tudi število vseh solastnikov (vključno z anketiranim gospodarstvom). 
 
F1. Ali ste uporabljali traktor? 
F2. – F8. Kolikšno je bilo število traktorjev v uporabi? 
Vpišite število traktorjev v ustrezen velikostni razred glede na moč motorja.  
Traktorjev, ki so bili uporabljeni izključno za nekmetijska dela in gozdarstvo, ne upoštevajte. 

  Lastni stroji/oprema Skupni stroji/oprema 

  število strojev število strojev število skupnih 
lastnikov 

F2 Enoosni traktorji (ročnih kosilnic ne vpisujte)    

F3 Traktorji do 18 kW (24 KM)    

F4 Traktorji 19 kW – 37 kW (25 KM – 50 KM)    

F5 Traktorji 38 kW – 59 kW (51 KM – 80 KM)    

F6 Traktorji 60 kW – 75 kW (81 KM – 102 KM)    

F7 Traktorji 76 kW – 90 kW (103 KM – 122 KM)    

F8 Traktorji nad 90 kW (123 KM)    

 
 
F9.  Ali ste uporabljali transportno mehanizacijo (prikolice, kombije, tovornjake) v kmetijske namene? 
F10. – F11. Kolikšno je bilo število prikolic, tovornjakov ter kombijev v uporabi? 

  Lastni stroji/oprema Skupni stroji/oprema 

  število strojev število strojev število skupnih 
lastnikov 

F10 Prikolice    

F11 Tovornjaki in kombiji    

 
 
F12. Ali ste uporabljali mehanizacijo za obdelavo tal in gnojenje? 
F13. – F17. Kolikšno je bilo število strojev za obdelavo tal in gnojenje v uporabi? 

  Lastni stroji/oprema Skupni stroji/oprema 

  število strojev število strojev število skupnih 
lastnikov 

F13 Traktorski plugi (obračalni, krajniki)    

F14 Traktorske brane in predsetveniki    

F15 mineralnih gnojil    

F16 
Traktorski trosilniki 

hlevskega gnoja    

F17 Traktorske cisterne za gnojevko    
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F18. Ali ste uporabljali mehanizacijo za setev/saditev in varstvo rastlin? 
F19. – F25. Kolikšno je bilo število strojev za setev/saditev in varstvo rastlin, ki so bili v uporabi? 

  Lastni stroji/oprema Skupni stroji/oprema 

  število strojev število strojev število skupnih 
lastnikov 

F19 za strnjeno setev    

F20 
Traktorske sejalnice 

za presledno setev    

F21 za sadike    

F22 
Traktorski sadilniki 

za krompir    

F23 Traktorske škropilnice    

F24 Traktorski pršilniki    

F25 Nahrbtne motorne škropilnice in pršilniki    

 
 
F26. Ali ste uporabljali mehanizacijo za košnjo in spravilo trave/sena? 
F27. – F36. Kolikšno je bilo število strojev/opreme za košnjo in spravilo trave/sena, ki so bili v uporabi? 

  Lastni stroji/oprema Skupni stroji/oprema 

  število strojev število strojev število skupnih 
lastnikov 

F27 ročno vodljive    

F28 traktorske strižne    

F29 

Kosilnice 

traktorske krožne    

F30 Traktorski mulčerji    

F31 Traktorski obračalniki in zgrabljalniki    

F32 Nakladalne prikolice    

F33 Stiskalnice za bale (balirke)    

F34 Kombinirane stiskalnice ovijalniki    

F35 Ovijalniki za bale    

F36 Naprave za dosuševanje sena    

 
 
F37. Ali ste uporabljali silokombajne, kombajne za strna žita ter kombajne za krompir? 
F38. – F43. Kolikšno je bilo število kombajnov, ki so bili v uporabi? 

  Lastni stroji/oprema Skupni stroji/oprema 

  število strojev število strojev število skupnih 
lastnikov 

F38 priključni    

F39 

Kombajni za strna žita 
in koruzo samohodni    

F40 Kombajni za krompir - priključni    

F42 priključni    

F43 
Silokombajni 

samohodni    
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F44. Ali ste uporabljali molzno opremo? 
F45. – F49. Kolikšno je bilo število molzne opreme, ki je bila v uporabi? 

  Lastni stroji/oprema 

  število strojev 

F45 Hladilni bazeni  

F46 Molzni stroji z vrčem  

F47 s stojišča  

F48 
Mlekovodi 

z molzišča  

F49 Mlekarnice  
 
 
F50. Ali ste za vodenje kmetijskega gospodarstva uporabljali osebni računalnik? 
 
F51. Ali ste uporabljali gozdarsko mehanizacijo? 
F52. – F68. Kolikšno je bilo število gozdarske mehanizacije, ki je bila v uporabi? 

  Lastni stroji/oprema Skupni stroji/oprema 

  število strojev število strojev število skupnih lastnikov

F52 Motorne žage    

F53 Traktorski vitli (priključni in vgrajeni na traktorje)    

F54 Gozdne žičnice (priključne)    

F55 Cepilni stroji za prostorninski les    

F56 Sekalniki za lesne sekance    

F57 Vozovi za prevoz lesa     

F58 Traktorji, samo za spravilo lesa    

F59 Gozdne žičnice, samostojne    

F60 Kamioni za prevoz lesa    

F61 samostojni    

F62 
Stroji za gradnjo in 
vzdrževanje gozdnih cest priključni    

F63 Priključki za zimsko vzdrževanje gozdnih cest    

F64 Gozdarske prikolice    

F65 Hidravlične nakladalne naprave za les (priključne)    

F66 Tračni žagalni stroj za razrez hlodov    

F67 Drugi stroji za razrez hlodov    

F68 Polnojarmenik za razrez hlodov    
 
 
F69. Ste imeli na kmetijskem gospodarstvu naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov? 
F70. – F75. Katere naprave za proizvodnjo energije, glede na vrsto obnovljivega vira energije in glede na vrsto porabe ste 

imeli na kmetijskem gospodarstvu? Vprašanja se nanašajo na obdobje od 1.6.2009 do 31.5.2010 (zadnjih 12 mesecev). 

  Za lastno porabo energije Za trženje energije 

F70 Vetrna energija (vetrne elektrarne) da/ne da/ne 

F71 Biomasa (priprava biodizla, sekancev, peletov) da/ne da/ne 

F72  od tega biometan (iz gnoja, gnojevke in ostalih odpadkov) da/ne da/ne 

F73 Sončna energija (za ogrevanje vode, za električno energijo) da/ne da/ne 

F74 Vodna energija (male hidroelektrarne) da/ne da/ne 

F75 Druge vrste obnovljivih energetskih virov (geotermalna energija) da/ne da/ne 
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SKLOP G DELOVNO AKTIVNE OSEBE NA DRUŽINSKIH KMETIJAH (od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010) 

Delež časa porabljenega za pridobitne 
dejavnosti Delovno aktivne osebe 

na kmetijskem 
gospodarstvu 

Spol Leto rojstva 
Sorodstveno 
razmerje do 
gospodarja 

Ali je oseba 
član istega 
gospodin- 
jstva kot 

gospodar? 

Zapo- 
slitveni 
status 

Vrednotenje dela 
na kmetiji za 

delovno aktivne 
osebe 

Število delovnih 
dni, ko je oseba 
karkoli delala na 

kmetiji 

Povprečno število 
ur porabljenih na 

dan za opravljanje 
vseh del 

Delež časa 
porabljenega za 

kmetijska dela od 
skupnega časa za 
katero koli delo na 

kmetiji 

Delež časa 
porabljenega za 
gozdarstvo od 

skupnega časa za 
katero koli delo na 

kmetiji 

Prva 
pridobitna 
dejavnost 

Druga 
 pridobitna 
dejavnost 

Tretja  
pridobitna 
dejavnost Prva 

dejavnost 
Druga 

dejavnost 
Tretja 

dejavnost 

Vseživljenjsko  
izobraževanje in 

usposabljanje 

Najvišja dosežena 
splošna  

izobrazba 

Najvišja dosežena 
kmetijska 
izobrazba 

 

1. moški 
spol 

2. ženski 
spol 

    

Sem sodijo: 
kmetijstvo, 

gozdarstvo in 
druge pridobitne 

dejavnosti. 

  Odstotki porabljenega časa. 

 
Odstotki porabljenega časa. 

Vpisuje se do trimestna vrednost 
1. Da 
2. Ne   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
G2 GOSPODAR/ICA                    

G3 ZAKONSKI/-A 
PARTNER/-ICA                    

G4                    

G5                    

G6                    

G7                    

…                    

G20                    

G21 

OSTALI 
ČLANI 
DRUŽINSKE 
KMETIJE 

                   

G22                    

G23                    

G24                    

…                    

G31 

REDNO 
ZAPOSLENI/-E 
DELAVCI/-KE 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pridobitne dejavnosti na kmetiji (stolpci: 12, 13 in 14)
 
1. predelava mesa 
2. predelava mleka 
3. predelava sadja in zelenjave 
4. proizvodnja vina za prodajo pretežno iz lastnega grozdja  
5. proizvodnja olivnega olja za prodajo pretežno iz lastnih oljk 
6. druge dejavnosti, povezane s predelavo hrane 
7. predelava in prodaja lesa 
8.  storitve s kmetijsko mehanizacijo za druge kmetije (samo kmetijska opravila) 
9. storitve z gozdarsko mehanizacijo za druge kmetije (samo gozdarska opravila) 
10. turizem na kmetiji 
11. domača obrt 
12. ribogojstvo 
13. storitve s kmetijsko mehanizacijo zunaj kmetijstva (transport in komunalne 

storitve) 
14. storitve z gozdarsko mehanizacijo zunaj kmetijstva (transport in komunalne 

storitve)  
15. izvajanje izobraževalnih programov in programov socialnega varstva 

na kmetijah 
16. proizvodnja in trženje energije iz obnovljivih energetskih virov 
17. nabiranje zelišč, gob in gozdnih sadežev 
18. drugo v kmetijski dejavnosti (osemenjevanje živali, prodaja gnojil…) 
19. drugo izven kmetijske dejavnosti v povezavi s kmetijskim gospodarstvom 
20. drugo izven kmetijske dejavnosti, ki se izvaja na kmetiji 

(frizer, avtoklepar…) 
99. Ni druge dejavnosti 

H kmetijskim delom štejemo: pridelovanje kmetijskih rastlin, rejo živine, pripravo kmetijskih pridelkov za trg, organizacijo pridelave in 
prodaje, predelavo grozdja v vino iz lastnega grozdja za lastne potrebe ter oljk v olje iz lastnih oljk za lastne potrebe, vzdrževanje 
kmetijskih objektov in opreme, vzdrževanje kmetijske krajine. Sem ne spadajo gozdarstvo in druge pridobitne dejavnosti. 

Ali je oseba član istega gospodinjstva 
kot gospodar (stolpec 4) 
 
 

1. naslov na katerem živi gospodar, 
isto gospodinjstvo 

2. naslov, na katerem živi gospodar, 
drugo gospodinjstvo   

3. drugi naslov, od tistega na katerem 
živi gospodar 

 
 
Zaposlitveni status (stolpec 5) 
 
1. kmet, kmetijski podjetnik             
2. delo zunaj kmetije -delo v delovnem 

razmerju ali samostojno 
3. brezposeln 
4. gospodinja (nima lastnih dohodkov) 
5  otrok, učenec, dijak, študent 
6. nezmožen za delo 
7. upokojenec zunaj kmetijstva 
8. upokojenec iz kmetijstva 

Sorodstveno razmerje 
do gospodarja 
(stolpec 3) 
 
 

1. zakonski/-a partner/-
ca  

2. sin, hči 
3. oče, mati 
4. brat, sestra 
5. stari oče, stara mati  
6. zet, snaha  
7. vnuk, vnukinja 
8. tast, tašča 
9. svak, svakinja  
10. drug/-a sorodnik/-ica 
11. niso v sorodstvu, 

živijo na kmetiji 
13. gospodar 

Najvišja dosežena 
kmetijska izobrazba  
(stolpec 20) 
 
1. samo praktične 

izkušnje 
2. tečaji iz kmetijstva 
3. nižja poklicna 

(dveletna) 
izobrazba 

4. srednja poklicna 
(triletna) izobrazba 

5. srednja strokovna 
izobrazba 

6. višja strokovna izob.,
višješolska izobrazba

7. visokošolska 
strokovna 
izobrazba 

8. visokošolska 
univerzitetna 
izobrazba 

9. specializacija 
10. magisterij 
11. doktorat 

Vrednotenje dela na kmetiji za delovno
aktivne osebe (stolpec 6) 
 
 

1. edina dejavnost 
2. glavna dejavnost 
3. stranska dejavnost 
4. pomoč na družinski kmetiji oziroma v katerikoli

od dejavnostih, ki so povezane s kmetijo 
5. nič ne dela na družinski kmetiji niti v pridobitnih

dejavnostih, ki so povezane z družinsko kmetijo
 
 
Povprečno število ur porabljenih na dan 
za opravljanje vseh del (stolpec 8) 
 
 

1. manj kot 2 uri/dan 
2. 2 do pod 4 
3. 4 do pod 6 ur/dan 
4. 6 do pod 8 ur/dan 
5. 8 ur ali več / dan 

Najvišja dosežena
splošna izobrazba 
(stolpec 19) 
 
1. brez šolske 

izobrazbe 
(1-3 razredi) 

2. nepopolna osnov. 
izobrazba 
(4-7 razredov) 

3. osnovnošolska 
izobrazba 

4. nižja ali srednja 
poklicna izobrazba 

5. srednja strokovna 
izobrazba 

6. srednja splošna 
izobrazba  

7. višja strokovna 
izobrazba 

8. visokošolska 
strokovna izobrazba 

9. visokošolska 
univerzitetna 
izobrazba 

10. specializacija 
11. magisterij 
12. doktorat 

V gozdarstvo sodijo naslednja opravila: 
gojenje in varstvo gozdov, sečnja, spravilo 
lesa, izdelava metrskih drv in lesnih sekancev 
ter vzdrževanje in gradnja gozdnih vlak in cest 
na lastnem kmetijskem gospodarstvu. 
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G32. Ali je na družinski kmetiji že predviden naslednik/naslednica gospodarja? 
  
G33. Ali so vam v preteklem letu pri kmetijskih delih pomagali tudi druge osebe (sezonski delavci, sosedje, prijatelji, 

daljni sorodniki), ki jih še niste navedli? Strojne usluge in drugo najeto delovno silo ne upoštevajte!  
 
G34. Koliko polnih delovnih dni so delali skupaj vsi plačani delavci(delavci iz odgovora G33)? 
Če imate podatek o urah potem seštevek vseh opravljenih ur delite z 8. 
 

    
 
 
G35. Koliko polnih delovnih dni so delali skupaj vsi neplačani delavci (delavci iz odgovora G33)? 
Če imate podatek o urah potem seštevek vseh opravljenih ur delite z 8. 
 

    
 
 
G36. – G38. Kakšen ekonomski pomen imajo posamezne dejavnosti na vaši kmetiji? 

  Ekonomski pomen (%) 

G36 Kmetijska dejavnost, vključno s subvencijami, razen tistih v investicije  

G37 Gozdarska dejavnost  

G38 Druge pridobitne dejavnosti povezane s kmetijskim gospodarstvom  

G39 Skupaj 100 % 

 
 
G40. Ali ste imeli v obdobju od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010 najete delavce s stroji v okviru kmetijske dejavnosti? 
G41. – G52. Navedite število ur, ki so jih opravili najeti delavci s stroji po posameznih vrstah dela: 

  Število ur 

G41 Obdelava tal  

G42 Setev in sajenje  

G43 Gnojenje  

G44 Varstvo rastlin  

G45 Izkop krompirja  

G46 Obiranje hmelja  

G47 Žetev strnih žit in koruze za zrnje  

G48 Spravilo silažne koruze  

G49 Košnja in spravilo trave  

G50 Baliranje sena  

G51 Baliranje travne silaže  

G52 Prevozi s traktorji  

 
 
G53. Navedite število ur, ki so jih opravili najeti delavci za vzdrževanje in popravilo kmetijske mehanizacije: 
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G54. – G62. Navedite število ur, ki so bile opravljene za izvajanje posameznih del v gozdarstvu na lastnem kmetijskem 
gospodarstvu: 

  Število ur 

  lastno delo drugo delo 

G54 Sečnja   

G55 Spravilo lesa   

G56 Prevoz lesa za domače potrebe   

G57 Gradnja gozdnih cest   

G58 Vzdrževanje gozdnih cest   

G59 Gradnja in obnova gozdnih vlak   

G60 Izdelava lesnih sekancev   

G61 Izdelava metrskih drv za ogrevanje   

G62 Gojenje in varstvo gozdov   
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SKLOP H: DELOVNA SILA V KMETIJSKIH PODJETJIH (OD 1. 6. 2009 DO 31. 5. 2010) 

Sprašujemo podatke o direktorju podjetja ter zaposlenih osebah v obdobju od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010. 
 
H1. Spol direktorja podjetja  H2. Leto rojstva direktorja podjetja 
 

 
 
 
 
 
H3. Dosežena stopnja splošne izobrazbe direktorja

podjetja? 
 H4. Dosežena stopnja kmetijske izobrazbe direktorja

podjetja? 
 
 
 
 
 
1. brez šolske izobrazbe (1-3 razredi)  1. samo praktične izkušnje 

2. nepopolna osnovnošolska izobrazba (4-7 razredov)  2. tečaji iz kmetijstva 

3. osnovnošolska izobrazba  3. nižja poklicna (dveletna) izobrazba 

4. nižja ali srednja poklicna izobrazba  4. srednja poklicna (triletna) izobrazba 

5. srednja strokovna izobrazba  5. srednja strokovna izobrazba 

6. srednja splošna izobrazba  6. višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 

7. višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba  7. visokošolska strokovna izobrazba 

8. visokošolska strokovna izobrazba  8. visokošolska univerzitetna izobrazba 

9. visokošolska univerzitetna izobrazba  9. specializacija 

10. specializacija  10. magisterij 

11. magisterij  11. doktorat 

12. doktorat    

 
 
H5. Vseživljenjsko izobraževanje direktorja podjetja 
Vseživljenjsko izobraževanje pomeni, da se je oseba v obdobju od 1.6.2009 do 31.5.2010 udeležila najmanj ene oblike organiziranega strokovnega 
usposabljanja, ki je v povezavi s kmetijstvom in je za to najverjetneje pridobila ustrezno potrdilo. 
 

 

 
 
 

1. moški spol 
2. ženski spol 

1. da 
2. ne 
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H6. – H15. Glede na starostne razrede, ločeno za moške in ženske, nas zanimajo podatki o številu oseb zaposlenih vse 
obdobje v podjetju ter njihovo opravljeno število ur. 

Zaposleni vse obdobje so tisti, ki so v kmetijskem podjetju delali v zadnjih 12 mesecih vsak teden, ne glede na to, koliko ur na teden so delali, in tisti, 
ki so zaradi določenih razlogov delali redno le del tega obdobja, npr. zaradi počitnic, bolezni, porodniškega dopusta, nesreče ali smrti, začetka ali 
prenehanja delovnega razmerja v zadnjih 12 mesecih, prenehanja del zaradi naravnih nesreč (poplav, požarov idr.). 
 
 

  Zaposleni vse obdobje 

  moški ženske 

 Starostni razred število oseb število opravljenih ur število oseb število opravljenih ur 

H6 manj kot 25     

H7 25-29     

H8 30-34     

H9 35-39     

H10 40-44     

H11 45-49     

H12 50-54     

H13 55-59     

H14 60-64     

H15 65 ali več     

 
 
H16. – H25. Glede na starostne razrede, ločeno za moške in ženske, nas zanimajo podatki o številu oseb zaposlenih del 

obdobja v podjetju ter njihovo opravljeno število ur. 
Vse ostale zaposlene osebe so bile zaposlene del obdobja. Med te spadajo tudi sezonski delavci. 

  Zaposleni del obdobja 

  moški ženske 

 Starostni razred število oseb število opravljenih ur število oseb število opravljenih ur 

H16 manj kot 25     

H17 25-29     

H18 30-34     

H19 35-39     

H20 40-44     

H21 45-49     

H22 50-54     

H23 55-59     

H24 60-64     

H25 65 ali več     
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SKLOP I: GOZDARSTVO NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 

Sprašujemo o poseku lesa na kmetijskem gospodarstvu v obdobju od 1.6.2009 do 31.5.2010. 
 
Vse količine izrazite v m3 okroglega lesa (prostornina lesa brez vmesnih praznih prostorov -prostornina lesene kocke s stranicami 1 m).  

1 PROSTORNINSKI METER DRV  =  0,75 M3 OKROGLEGA LESA 

1 KLAFTRA=4 PROSTORNISKE METRE  =  3 M3 OKROGLEGA LESA 

1 NASUTI METER POLEN  =  0,5 M3 OKROGLEGA LESA 

1 NASUTI METER SEKANCEV  =  0,33 M3 OKROGLEGA LESA 

 
 
 
I1. Ali je bil v obdobju od 1.6.2009 do 31.5.2010 opravljen kakršen koli posek lesa v gozdu na vašem kmetijskem 

gospodarstvu? 
I2. – I9. Koliko kubičnih metrov lesa je bilo posekanih na vašem kmetijskem gospodarstvu v obdobju od 1.6.2009 do 

31.5.2010? 

  Iglavcev m3 Listavcev m3 

I2 za domačo rabo in predelavo   

I3 
Hlodi 

za prodajo   

I4 za domačo rabo in predelavo   

I5 
Drogovi in drug tehnični les 

za prodajo   

I6 za domačo rabo in predelavo   

I7 
Les za kurjavo 

za prodajo   

I8 Les za celulozo in plošče za prodajo   

I9 SKUPAJ (I2 do I8)   
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SKLOP J: VZORČNO RAZISKOVANJE PROIZVODNIH METOD V KMETIJSTVU  

Bodite pozorni na referenčne datume oz. obdobja.  
 
J1. Kolikšna je bila površina njiv na dan 1. junija 2010 na katerih imate tri ali več let enake posevke in niso del 

načrtovanega kolobarja?  
Ne upoštevajte površin detelj, trav, travno-deteljnih ali deteljno-travnih mešanic, površin pod zaščito ter tržnih zelenjadnic, ki niso v kolobarju z 
drugimi poljščinami. 

ha a 

  

 
 
J2. – J5. Kolikšna je bila površina njiv v uporabi glede na pokrovnost čez zimo: 

  ha a 

J2 Površina z običajnimi ozimnimi posevki    

J3 Površina pokrovnih dosevkov izključno za izboljšavo rodovitnosti tal (zeleno 
gnojenje)   

J4 Površina na kateri ste imeli čez zimo le rastlinske ostanke   

J5 Površina kjer ste pustili golo zemljo    

 
 
J6. – J8. Kolikšna je bila površina njiv v uporabi glede na način obdelave: 

  ha a 

J6 Površina preorana z lemežnim ali krožnim plugom   

J7 Površina z obdelavo tal brez oranja (krožna brana, vrtavkasta brana)   

J8 Neposredna setev, brez kakršne koli obdelave (pleveli se tretirajo s 
herbicidi)   

 
 
J9.– J11. Ali na kmetijskih zemljiščih vašega kmetijskega gospodarstva obstajajo našteti krajinski elementi, ki ste jih 

vzdrževali ali vzpostavili v zadnjih treh letih? 

  vzdrževano v zadnjih 3 letih novo v zadnjih 3 letih 

J9 Živa meja, mejice da/ne da/ne 

J10 Vrste dreves (npr. drevoredi) da/ne da/ne 

J11 Kamniti zidovi da/ne da/ne 

 
 
J12. Ste v zadnjih 12 mesecih pasli govedo, konje ali drobnico na kmetijskem gospodarstvu ali na skupnih pašnikih? 
J13. – J15. Kakšno je bilo povprečno (običajno) število živine, ki se je pasla v zadnji 12 mesecih? 
Upoštevajte vso pašno živino, ki ste jo redili na vašem kmetijskem gospodarstvu v zadnjih 12 mesecih. 
 

  Povprečno število pašene živine 

  na kmetijskem gospodarstvu na skupnem pašniku (planini) 

J13 Govedo   

J14 Ovce in koze   

J15 Konji   
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J16. – J18. Kolikšna je bila površina pašnikov namenjena posameznim vrstam živine? 

  Pašniki na kmetijskem 
gospodarstvu 

Ostali pašniki (skupni 
pašniki, planine) 

  ha a ha a 

J16 Govedo     

J17 Ovce in koze     

J18 Konji     

 
 
J19 – J21. Koliko mesecev v zadnjih dvanajstih se je živina pasla? 
Če so se v obdobju od 1. 6. 2009 do 31.12. 2009 dogajale kakršne koli spremembe glede na število mesecev, ko so se pasle živali iste vrste, vedno 
upoštevamo najdaljše obdobje (maksimalno število mesecev). Enako velja v primeru sprememb za obdobje od 1.1.2010 do 31 5.2010. 

  Trajanje paše (v mesecih) 

  na kmetijskem gospodarstvu na skupnem pašniku (planini) 

J19 Govedo   

J20 Ovce in koze   

J21 Konji   

 
 
J23. – J27.  Kolikšno je bilo običajno število zasedenih stojišč glede na vrsto hleva za govedo? 

  Število stojišč 

J23 z gnojem in gnojnico  

J24 
Hlev za privezano živino 

z gnojevko  

J25 z gnojem in gnojnico  

J26 
Hlev za prosto živino 

z gnojevko  

J27 Drugo  

 
 
J28. Kolikšno je bilo povprečno (običajno) število prašičev na kmetijskem gospodarstvu v zadnjih 12 mesecih? 
 

      
 
 
J29. – J32. Kolikšno je bilo običajno število zasedenih stojišč glede na vrsto hleva za prašiče? 

  Število stojišč 

J29 delno rešetkasta  

J30 
Stojišča na tleh 

rešetkasta  

J31 Stojišča na slami (hlev z globokim nastiljem)  

J32 Drugo  

 
 
J33. Kolikšno je bilo povprečno (običajno) število kokoši nesnic na kmetijskem gospodarstvu v zadnjih 12 mesecih? 
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J34.-J38. Kakšno je bila običajno število zasedenih stojišč glede na vrsto reje za kokoši nesnice? 

  Število stojišč 

J34 Reja na globokem nastilju (talna reja)  

J35 kletke s trakom za gnoj  

J36 Kletke z jamo za gnoj  

J37 

Baterijska reja 

kletke s trakom za gnoj in sušenjem gnoja  

J38 Drugo (prosta reja)  

 
 
J39. Kolikšno je bilo povprečno število pitovnih piščancev v turnusu na kmetijskem gospodarstvu v zadnjih 12 mesecih? 
 

       

 
 
J40. Koliko turnusov pitovnih piščancev ste imeli v zadnjih 12 mesecih? 
 

  

 
 
J41. Ali ste v obdobju med 1. junijem 2009 in 31. majem 2010 gnojili s hlevskim gnojem? 
J42. – J43. Površine na katerih ste uporabili hlevski gnoj in količina hlevskega gnoja: 

  Površina    

  ha a   
Količina hlevskega

gnoja (t) 

J42 Njive    J44  

J43 Travniki in pašniki ter trajni nasadi    J45  

 
 
J46. – J48. Razdelite površine pognojene s hlevskim gnojem glede na hitrost zadelave v tla: 

  ha a 

J46 Zadelava v tla istočasno s trosenjem ali najkasneje v 4 urah   

J47 Zadelava v tla, nad 4 ure, manj kot 24 ur   

J48 Zadelava v tla po enem dnevu oz. brez zadelave (travniki)   

 
 
J49. Ali ste v obdobju med 1. junijem 2009 in 31. majem 2010 gnojili z gnojevko? 
J50. – J53. Površine na katerih ste uporabili gnojevko in količina gnojevke: 

  Površina    

  ha a   
Količina gnojevke 

(t) 

J50 Njive    J52  

J51 Travniki in pašniki ter trajni nasadi    J53  
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54. – J56. Razdelite površine pognojene z gnojevko glede na hitrost zadelave v tla: 

  ha a 

J54 Zadelava v tla istočasno s trosenjem ali najkasneje v 4 urah   

J55 Zadelava v tla, nad 4 ure, manj kot 24 ur   

J56 Zadelava v tla po enem dnevu oz. brez zadelave (travniki)   

 
 
J57. – J64. Skladiščenje živinskih gnojil: 

  Urejeno skladišče Je pokrit? 

J57. – J58. Hlevski gnoj da/ne da/ne 

J59. – J60. Gnojnica da/ne da/ne 

J61. – J62. Zbiralnik za gnojevko da/ne da/ne 

J63. – J64. Lagune za gnojevko da/ne da/ne 

 
 
J65. – J69. Koliko hlevskega gnoja ste v obdobju od 1. junija 2009 do 31. maja 2010 prejeli ali oddali glede na vrsto/izvor? 

  Oddaja ali prejem Količina (m3) 

J65 Goveji gnoj oddaja/prejem  

J66 Prašičji gnoj oddaja/prejem  

J67 Gnoj perutnine oddaja/prejem  

J68 Gnoj drobnice oddaja/prejem  

J69 Konjski gnoj oddaja/prejem  

 
 
J70. – J71. Koliko gnojevke ste prejeli ali oddali glede na vrsto/izvor? 

  Oddaja ali prejem Količina (m3) 

J70 Goveja gnojevka oddaja/prejem  

J71 Prašičja gnojevka oddaja/prejem  

 
 
J72. – J86. Koliko močne krme ste v obdobju med 1. junijem 2009 in 31. majem 2010 porabili za rejo posameznih vrst živali? 

  Poraba močne krme in mineralno vitaminskih dodatkov (kg) 

  
Na kmetiji pridelana močna 

krma žita in/ali krmne stročnice 
in/ali krmne oljnice 

Krmne mešanice in žita iz 
nakupa (tudi krmne stročnice, 

krmne oljnice in stranski 
industrijski proizvodi) 

Mineralno vitaminski 
krmni dodatki 

J72. – J74. Govedo    

J75. – J77. Prašiči    

J78. – J80. Perutnina    

J81. – J83. Drobnica    

J84. – J86. Konji    
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SKLOP K: KONEC POPISOVANJA 

K1. Vpis osebe, ki je podala odgovore na vprašalnik.  
 
K2. Ali nam lahko zaupate telefonsko številko kmetijskega gospodarstva? 
 
K3. – K4. Telefonska številka kmetijskega gospodarstva je 

K3 Stacionarna številka  

K4 Mobilna številka  

 
 
K5. Opombe kmetijskega gospodarstva ali anketarja glede izpolnjenega vprašalnika. 
 

OPOMBE: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v popisu kmetijstva.  
Vaše podatke bomo vključili v skupne podatke prikazane po občinah, regijah in za Slovenijo skupaj. Izračunali bomo število 
kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, površine posejane s posameznimi poljščinami, število živine, različne kazalnike o kmetijski 
delovni sili, mehanizaciji in ostali kmetijski opremi, o dopolnilnih dejavnostih, o gozdarstvu ter druge kazalnike, ki so pomembni za 
vodenje kmetijske politike, raziskovalno delo ipd. 
S svojim sodelovanjem ste pripomogli k dobrim rezultatom popisa. 
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