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POVZETEK  

 

V magistrski nalogi je razvit večkriterijski model vrednotenja za primerjavo med ekološko in 

integrirano pridelavo jabolk. Večkriterijski model vrednotenja je narejen na osnovi metode 

DEX, ki je predstavnik kvalitativnih (simboličnih) večparametrskih metod. Model temelji na 

štirih primarnih kriterijih vrednotenja: ekonomskem, okoljskem, socialnem in tehnološkem. 

Opravljena je še sektorska analiza trga jabolk v Sloveniji in na osnovi obračunske kalkulacije 

ocenjevana ekonomska upravičenost dveh obravnavanih načinov pridelave jabolk. Rezultati 

večkriterijskega modela vrednotenja kažejo jasno končno oceno. Ekološka pridelava jabolk je 

bolj učinkovita od integrirane pridelave. Tudi rezultati obračunske kalkulacije kažejo boljšo 

ekonomsko upravičenost ekološke pred integrirano pridelavo jabolk. Razviti večkriterijski 

model vrednotenja lahko služi kot podpora odločanja tako obstoječim kot prihodnjim 

pridelovalcem jabolk. 

 

Ključne besede: jabolka, večkriterijski model, večkriterijsko odločanje, metoda DEX, 

ekološko kmetijstvo, ekološka pridelava sadja, integrirana pridelava sadja. 

SUMMARY  

 

In the master’s thesis, a multi-criteria evaluation model for comparing ecological and 

integrated apple production is developed. The multi-criteria evaluation model is based on the 

DEX method, which is a representative of qualitative (symbolic) multi-parameter methods. 

The model is based on four primary evaluation criteria: economic, environmental, social and 

technological. A sectoral analysis of the apple market in Slovenia is made, and on the basis of 

calculation, the economic viability for the two treated apple production methods is assessed. 

The results of the multi-criteria evaluation model show a clear outcome. Organic apple 

production is more efficient than integrated apple production. The results of the calculation 

also show a better economic viability of organic apple production. Developed multi-criteria 

model of evaluation can serve as support for decision making for existing and future apple 

producers. 

 

Key words: apples, multi-criteria model, multi-criteria decision making, DEX method, 

organic farming, organic fruit production, integrated fruit production. 
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1 UVOD 

Uvodno poglavje je namenjeno seznanitvi z obravnavanim problemom in opredelitvi 

teoretičnih izhodišč. Predstavljeni so namen in cilji raziskave, zastavljene hipoteze, 

opredeljene metode raziskovanja ter navedene omejitve in predpostavke. 

 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

 

Jabolko velja za najbolj priljubljen sadež med Slovenci (Kociper 2017). Od vsega sadja 

Slovenija pridela največ jabolk (SURS 2018) in področje pridelave jabolk je eno redkih, na 

katerem je Slovenija samooskrbna (Pintar idr. 2017, 58). 

 

Slovenski sektor pridelave jabolk je ekonomsko pomemben iz več razlogov. Prvič, sektor 

pridelave jabolk je najpomembnejši na sadnem trgu z vidika zasajenih površin, števila dreves, 

vrednosti proizvodnje in prodaje (SURS 2012). Drugič, sektor pridelave jabolk je eden redkih 

kmetijskih sektorjev v Sloveniji s trgovinskim presežkom. Tretjič, cena jabolk se je v zadnjih 

letih znatno spreminjala (Hassouneh, Serra in Bojnec 2015, 462). 

 

Izjema je leto 2017, v katerem je bila zaradi neugodnih vremenskih vplivov letina slaba in za 

katerega še ni podatkov o pridelanih količinah. Tudi sicer je za letno pridelano količino jabolk 

značilno močno nihanje zaradi vremenskih vplivov. 

 

Živimo v času, ko je ponudba vsega sadja in še posebej jabolk velika. A na področju pridelave 

ekoloških jabolk ni tako. Povpraševanje po ekoloških jabolkih presega ponudbo (Vrhovnik 

2017). Jabolko je lahko fenomenalnega videza, vendar je lahko močno obremenjeno s 

pesticidi in drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Pridelava sadja lahko, če ni ekološka, 

izredno obremenjuje in onesnažuje okolje ter je pogubna za druga živa bitja v okolju in ne 

nazadnje lahko celo škoduje zdravju. Zato je pomembno, da bi čim več ali najbolje kar vsa 

pridelava sadja prešla na ekološko pridelavo.  

 

Če povpraševanje po ekoloških jabolkih narašča, bi bila logična posledica preusmeritev 

sadjarjev na ekološki način pridelave. Zakaj se kar vsi sadjarji raje ne odločijo za ekološko 

pridelavo? Takšna odločitev prinaša določeno tveganje, je zahtevna in lahko celo usodna za 

preživetje pridelovalcev jabolk. Zato želimo s to raziskavo ugotoviti primerjalne prednosti 

med ekološko in integrirano pridelavo ter posebej prednosti ekološkega načina pridelave 

jabolk v primerjavi z integrirano pridelavo. Če bi raziskava pokazala, da je to tako, bi se 

pridelovalci lahko lažje odločili za spremembo načina pridelave jabolk. 

 

Ne zanima nas le ekonomski, ampak tudi okoljski, socialni in tehnološki vidik učinkovite 

pridelave. Nismo zasledili raziskave za izbiro najučinkovitejšega načina pridelave jabolk, ki 
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bi temeljil na večkriterijskem modelu vrednotenja različnih alternativ pridelave jabolk, zato se 

nam zdi pomembno narediti takšno raziskavo. 

 

1.2 Namen in cilji raziskave 

 

Namen teoretičnega dela naloge je predstaviti teoretična izhodišča pridelave jabolk in pomen 

ekološke pridelave.  

 

Namen empiričnega dela je razviti večkriterijski model za vrednotenje učinkovitosti 

obravnavanih načinov pridelave jabolk in na osnovi tega modela ovrednotiti, kateri način 

pridelave je najbolj učinkovit. 

 

Cilji naloge so: 

- raziskati teoretična izhodišča s področja pridelave jabolk in poudariti pomen ekološke 

pridelave, 

- pregledati obstoječe raziskave na področju ekonomske učinkovitosti pridelave jabolk (in 

narediti sektorsko analizo na trgu jabolk v Sloveniji), 

- na osnovi obračunske kalkulacije izračunati, kateri način pridelave je ekonomsko bolj 

upravičen, 

- na osnovi večkriterijskega modela vrednotenja podati kvalitativno oceno učinkovitosti 

dveh obravnavanih načinov pridelave jabolk. 

 

1.3 Hipoteze raziskave 

 

V empiričnem delu naloge smo v skladu s cilji raziskave oblikovali naslednji hipotezi: 

 

Hipoteza 1: Ekološki način pridelave jabolk je ekonomsko bolj upravičen. 

 

Hipoteza 2: Ekološki način pridelave jabolk je od obeh obravnavanih pridelav najbolj 

učinkovit z vseh štirih – ekonomski, okoljski, socialni in tehnološki – vidikov, ki bodo 

vrednoteni po večkriterijskem modelu vrednotenja na osnovi metode DEX. 

 

1.4 Metode raziskovanja 

 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela in je kombinacija eksplorativnega, 

deskriptivnega in analitičnega pristopa.  
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Teoretični del zajema pregled obstoječe literature in predstavitev teoretičnih izhodišč za 

obravnavana načina pridelave jabolk. Pregledali smo že obstoječe raziskave učinkovitosti 

pridelave jabolk in opravili deskriptivno analizo teh raziskav. Pregledali smo tudi že razvite 

večkriterijske modele vrednotenja na področju agroživilstva. 

 

V empiričnem delu smo z uporabo sekundarnih virov podatkov (SURS, Kmetijski inštitut 

Slovenije) najprej opravili sektorsko analizo na trgu jabolk v Sloveniji.  

 

Nadalje smo z uporabo obračunskih kalkulacij izračunali, ali je pridelava ekoloških jabolk 

ekonomsko bolj upravičena kot pridelava na integrirani način. »Kalkulacija je računski 

postopek obračunavanja stroškov proizvodnje z namenom, da se ugotovi ekonomska 

upravičenost neke proizvodnje.« (Rozman, Turk in Pažek 2009, 32) Izračunali smo 

pomembnejše ekonomske indikatorje, kot so: finančni rezultat pridelave, prelomna cena 

proizvodnje, prelomna točka proizvodnje, lastna cena proizvoda in koeficient ekonomičnosti. 

Vhodne podatke za obračunsko kalkulacijo smo dobili od enajstih pridelovalcev jabolk, od 

katerih šest pridelovalcev prideluje jabolka na integrirani način in pet pridelovalcev na 

ekološki način. 

 

Na osnovi vhodnih podatkov, zbranih od pridelovalcev jabolk, ki pridelujejo jabolka na 

obravnavana načina, smo na osnovi metode DEX razvili kvalitativni večkriterijski model 

vrednotenja. Na osnovi tega večkriterijskega modela vrednotenja smo ocenjevali, kateri način 

pridelave je najbolj učinkovit. 

 

Metoda DEX je kvalitativna (simbolična) metoda večparametrskega modeliranja. Bistvena 

lastnost te metode je, da namesto numeričnih uporablja simbolične parametre. To so 

parametri, ki lahko zavzamejo vrednosti, opisane z besedami, kot so nizek, odličen, 

sprejemljiv ipd. Za združevanje vrednosti parametrov uporablja diskretne funkcije koristnosti, 

ki so definirane po točkah s tabelami oz. pravili »če-potem«. Metoda DEX omogoča 

modeliranje najzahtevnejših odločitvenih procesov, to je takih z velikim številom parametrov 

in alternativ (Bohanec 2012, 126–132). 

 

Rozman in Pažek (2005) ugotavljata, da so hierarhični odločitveni modeli vse bolj uporabljani 

pri odločanju v kmetijskih gospodarstvih. Za praktično uporabo teh modelov je pomembna 

podpora z ustreznimi metodami (kot sta DEXi in AHP) (Rozman in Pažek 2005, povz. po 

Prišenk 2012, 13). 

 

Zaradi navedenih dejstev ocenjujemo, da je za reševanje obravnavanega problema metoda 

DEX primerna. V našem obravnavanem problemu gre namreč večinoma za sklop parametrov, 

ki pomenijo subjektivno presojo in jih je lažje opredeliti kvalitativno.  
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Vhodni podatki za večparametrski model vrednotenja so bili pridobljeni na osnovi anketnega 

vprašalnika, ki je bil razdeljen med pridelovalce jabolk.  

 

Nameravali smo narediti še analizo »kaj-če« s predpostavko za spremembo subvencije na 

ekološko pridelavo. Glede na rezultate vrednotenja variant je takšna analiza nesmiselna, saj ne 

vpliva na končni rezultat. Zato se je opravila analiza občutljivosti razvitega modela, in sicer 

za dva primera. Pri prvem primeru nismo upoštevali ekonomskega vidika, pri drugem primeru 

pa smo spremenili uteži vsem vidikom oz. primarnim kriterijem. To pomeni, da smo pripisali 

bodisi večji ali manjši vpliv posameznim vidikom oz. primarnim kriterijem. 

 

Za praktično uporabo metode DEX je pomembno, da je podprta z računalniškim programom. 

Za izdelavo večparametrskega modela vrednotenja smo uporabili računalniški program DEXi. 

 

1.5 Omejitve in predpostavke 

 

Pri obravnavanju problema smo se osredotočili predvsem na razvoj večkriterijskega modela 

za vrednotenje različnih načinov pridelave jabolk, ki bi lahko v praksi služil tako sedanjim 

pridelovalcem jabolk, ki razmišljajo o preusmeritvi na ekološko pridelavo jabolk, kot 

prihodnjim sadjarjem, ki se za takšne investicije šele odločajo. Vendar pa je treba opozoriti, 

da je to le model pod določenimi predpostavkami. Kot navaja Bohanec (2012, 285):  

Človek je živo družbeno bitje in na njegovo odločanje vpliva vrsta socioloških ter zavestnih in 

nezavednih psiholoških dejavnikov. Poleg tehničnih vidikov se pri odločanju vedno srečujemo tudi 

s čustvi in intuicijo, ki lahko vodijo celo do na videz neracionalnih odločitev … Nobena na papirju 

še tako »idealna« in »optimalna« odločitev ne bo zaživela, če je ne bo odločevalec sprejel tudi 

čustveno.  

 

Metoda DEX ima tudi določene slabosti. Ker lahko vsak parameter zavzame le omejeno (in 

po navadi majhno) število različnih vrednosti, se lahko zgodi, da se variante in njihove 

lastnosti, ki se nebistveno razlikujejo med seboj, opisujejo z enakimi simboličnimi 

vrednostmi. To je po eni strani dobro, ker zmanjša vpliv majhnih, nebistvenih razlik med 

alternativami na končno oceno. Po drugi strani pa to pomeni, da je na koncu lahko več 

alternativ ocenjenih z enako končno oceno in med njimi ni mogoče na preprost način izbrati 

najboljše. Potrebne so dodatne analize, kar je lahko težava predvsem pri velikem številu 

alternativ. Težavo do neke mere razrešuje metoda QQ, ki ovrednoti alternative hkrati s 

simbolično in numerično oceno (Bohanec 2012, 132). 

 

Če bi se alternativi ocenili z enako končno oceno, bi to težavo lahko reševali z dodatno 

vključitvijo metode QQ. 
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2 PREGLED LITERATURE 

S pregledom literature želimo osvetliti obravnavana načina pridelave sadja. Na osnovi 

pregleda literature in oblikovanja teoretičnih izhodišč bomo razvili večkriterijski model 

vrednotenja. 

2.1 Ekološko kmetovanje 

 

Želimo poudariti pomen ekološkega kmetijstva. Le tako bomo razumeli, zakaj je pomembno 

narediti raziskavo med ekološkim in integriranim načinom pridelave. 

 

Ekološko kmetijstvo je način trajnostnega kmetijstva, ki v pridelavi hrane temelji na 

ravnovesju v sistemu tla – rastline – živali – človek in sklenjenem kroženju hranil v njem 

(Bavec in sodelavci 2001, 9). 

 

Ekološko kmetijstvo je v zadnjih letih v porastu. Po nedavnih objavah s strani FAO 

(Organizacija za hrano in kmetijstvo pri Organizaciji združenih narodov) bi z ekološkim 

kmetijstvom lahko zagotovili večjo prehransko varnost v nerazvitem svetu, saj bi se pridelki 

povečali za indeks 213 % v primeru preusmeritve v ekološko kmetijstvo, v razvitih državah 

pa bi se pridelki nekoliko zmanjšali, in sicer samo za 5 %. Znanstvene raziskave so pokazale, 

da so v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom inputi v ekološkem kmetijstvu od 36 do 54 

% nižji, poraba fosilnih goriv in energije je nižja za 40 do 60 %, izpust toplogrednih plinov je 

približno polovico manjši, ekološka živila pa so po določanju notranje kakovosti boljša v 

primerjavi s konvencionalnimi živili (Bavec 2009, 11). 

 

Ekološko kmetovanje se v Sloveniji izvaja že od poznih 80. let, pridelovalci pa so finančno 

podporo prvič prejeli v letu 1999 v obliki neposrednih plačil na hektar za pridelavo različnih 

kultur. Biodinamično kmetovanje, ki tudi sodi v okvir ekološkega kmetovanja, je najstarejša 

in najbolj zahtevna metoda ekološke pridelave, ki poleg ekoloških načel kmetovanja upošteva 

tudi zakonitosti naravnega gibanja Zemlje in letnih časov, s tem pa prispeva k ohranjanju 

trajne rodovitnosti tal, ekološkemu ravnotežju, reprodukcijski sposobnosti rastlin itd. 

Reprodukcijske sposobnosti rastlin so pomemben vir zdravja v prehranski verigi živalim in 

človeku (MKGP 2014, 71).  

 

V letu 2016 je bilo v ekološko kontrolo vključenih 3.518 kmetijskih gospodarstev (kar 

predstavlja 4,8 % vseh kmetij v Sloveniji) s 43.578,76 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (9,03 

% od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v letu 2016). Od teh je 2.933 kmetij že zaključilo 

preusmeritveno obdobje (pridobilo eko certifikat), ki traja najmanj 24 mesecev od prve 

prijave v kontrolo. Število pridelovalcev je iz leta v leto večje. Leta 1999 je za plačilo za 

podukrep ekološko kmetovanje zaprosilo 41 pridelovalcev, v letu 2016 pa že čez 3.000. Še 
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vedno se kaže potreba po večjih količinah pridelkov in organiziranem nastopanju na tržišču. 

V pridelavi sicer prevladuje živinoreja, čeprav je povpraševanje potrošnikov največje po 

svežih vrtninah, sadju in nemesnih predelanih živilih (moke, mlevski in mlečni izdelki) 

(MKGP 2018a).  

Poleg izraza ekološko se uporabljata tudi termina biološko in organsko kmetijstvo. Živilo 

lahko nosi oznako ekološko le, če je bil zanj izdan certifikat, ki potrjuje, da živilo zadostuje 

potrebnim kriterijem (Gajbica 2018).  

 

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (KON-CERT 2018a) 

navaja, da ekološka pridelava poteka z natančno določenimi predpisi ter pod kontinuiranim 

nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov in pristojnega inšpektorata. Vsi pridelovalci, 

predelovalci, upravljavci skladišč, trgovci na debelo in drobno, uvozniki in posredniki, torej 

vsi subjekti, ki so vključeni v verigo oskrbe potrošnikov in želijo pridelke prodajati kot 

ekološke pridelke, morajo upravljati procese skladno z veljavno zakonodajo za ekološko 

kmetovanje. Postopki so nadzorovani s strani certifikacijske organizacije, ki preverja dejansko 

stanje na določenem kmetijskem gospodarstvu in skladnost pridelave z veljavnimi predpisi za 

ekološko pridelavo (KON-CERT 2018b). 

 

Pri ekološkem načinu pridelave so določene pomembne omejitve glede uporabe gnojil in 

pesticidov, ki imajo (lahko) škodljive učinke na okolje ali puščajo ostanke škodljivih snovi v 

kmetijskih pridelkih. Osnovne prepovedi v ekološkem kmetovanju so med drugim (Bavec in 

sodelavci 2001, 39): 

- uporaba kemičnih sintetičnih sredstev za varstvo rastlin, 

- uporaba razkuženih semen, 

- uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, 

- uporaba gensko spremenjenih organizmov. 

 

Podmenik (2012, 24) navaja, da so ključni elementi za spodbujanje krogotoka naravnih snovi 

ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti ter pridelava zdravih in količinsko zadostnih 

pridelkov naslednji: 

- odsotnost uporabe mineralnih gnojil, sintetičnih sredstev za varstvo rastlin, GSO, 

- upoštevanje lokalnih specifik in značilnosti (npr. lokalno podnebje, naravni omejitveni 

dejavniki, gojenje in reja tradicionalnih sort), 

- učinkovita raba virov, ustvarjenih in že prisotnih na kmetiji ali lokalnem območju (npr. 

naravna gnojila, naravna sredstva za zaščito rastlin, doma pridelana semena) ter 

- uporaba (alternativnih) praks (kot so kompostiranje, kolobarjenje, setev metuljnic, 

zeliščni pripravki). 

 

Vsi ekološki pridelovalci morajo vsako leto pridobiti nov certifikat, ki zagotavlja skladnost 

pridelave s predpisi ekološkega kmetovanja. Po pridobitvi certifikata s strani za to pristojne 



 

7 

organizacije je treba vse pridelke in živila ustrezno označiti z evropskim zaščitnim znakom. 

Označba je obvezna (KON-CERT 2018b). 

Za lažjo razvidnost oz. identifikacijo ekoloških produktov morajo biti ekološko pridelana 

živila označena s posebnim znakom, ki je prikazan na Sliki 1. 

 

 

Slika 1: Zaščitni znak za označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov 

Vir: KON-CERT 2018b. 

Pravila ekološkega kmetovanja veljajo enako po vsej Evropi in so zbrana v Uredbi Sveta (ES) 

št. 834/2007 (Uradni list EU, št. L 189/2007). Podrobnejša pravila za izvajanje skupaj s 

seznami dovoljenih sredstev so navedena v Uredbi Komisije (ES) št. 889/2008 (Uradni list 

EU, št. L 250/2008). Obe uredbi se sproti dopolnjujeta, tako da je treba upoštevati tudi vse 

morebitne dopolnitve. V Sloveniji je za ekološko kmetijstvo v veljavi še Pravilnik o ekološki 

pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 8/2014) (MKGP 

2016, 7). 

 

Ekološko kmetijstvo beleži trend rasti na ravni celotne EU in tudi v ostalih državah v Evropi, 

ki niso del EU. V letu 2014 je bil delež ekološkega kmetijstva na ravni EU 5,7 % od vseh 

kmetijskih površin. Rast med letoma 2013 in 2014 je bila 1,1 % in rast med leti 2005 in 2014 

59,5 % (Meredith in Willer 2016, 66). 

 

Tudi potrošnja na prebivalca za ekološko pridelano hrano je v porastu, in sicer je med leti 

2005 in 2014 beležila 110-odstotno rast, od 22,4 EUR na prebivalca v letu 2005 do 47,4 EUR 

na prebivalca v letu 2014 (Meredith in Willer 2016, 13). 

2.2 Načini pridelave sadja 

  

Poznamo več različnih načinov pridelave sadja. V pridelavi jabolk prevladujeta dva načina, ki 

bosta obravnavana v raziskavi: integrirani in ekološki način pridelave. V tem podpoglavju 

želimo med drugim podrobno analizirati ta dva načina pridelave sadja. 
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Pri integrirani in ekološki pridelavi so osnovna načela podobna. Razlike so le v različnih 

metodah za doseganje ciljev. Pri obeh načinih pridelave se dolgoročno stremi k izboljšanju in 

ohranjanju rodovitnosti tal, večanju odpornosti sadnih rastlin proti škodljivcem, iščejo se 

mehanizmi za naravni nadzor škodljivcev in bolezni (koristne živalske vrste v nasadih). Teži 

se k čim manjši uporabi sredstev za varstvo rastlin, gnojil, sredstev za uravnavanje rasti itd. 

(Štampar idr. 2009, 77). 

 

Od prevladujočih načinov pridelave sadja obstaja še konvencionalni način, to je način brez 

vključenosti v kontrolo. Vendar se konvencionalni način pridelave opušča oz. je zadnja leta v 

upadu. 

 

V registru kmetijskih gospodarstev – evidenca intenzivnih sadovnjakov – kot konvencionalno 

pridelavo ne obravnavajo praktično nobenega sadovnjaka. Vodijo le evidence za ekološko in 

integrirano pridelavo sadja. Na neki način je tako integrirana pridelava postala standardna 

(prirejeno po Saša Belaj – MKGP, 1. marec 2018, dostopno pri M. S., 

mitja.senekovic@gmail.com). Sicer poznamo še biološko-dinamični, permakulturni in 

miroljubni način kmetovanja oz. pridelave sadja, vendar so ti načini redko zastopani. 

 

Razlikujemo tudi med dvema tehnološkima načinoma pridelave – ekstenzivni in intenzivni 

način. V raziskavi bomo obravnavali le intenzivni način pridelave jabolk, saj za ekstenzivni 

način ni možno dobiti dovolj podatkov. 

2.2.1 Ekološka pridelava sadja 

 

Usmerjanje v ekološko pridelavo sadja se je v Sloveniji začelo na podlagi pobud in zgledov iz 

tujine. Te začetne pobude so se rojevale na več straneh od različnih zanesenjakov. Tako je na 

primer Goran Šoster iz Ljutomera leta 1988 ustanovil podjetje Mikrokozmos, ki je pri kmetih 

skrbelo za podporo pri organizaciji ekološke pridelave in tudi za prodajo izdelkov. Podjetje se 

je povezalo s priznanimi strokovnjaki za ekološko pridelavo v Nemčiji. Na drugem koncu 

Slovenije je z objavljanjem člankov leta 1985 začela Meta Vrhunc. Tudi ona se je zgledovala 

po nemških strokovnjakih s tega področja (Maria in Matthias Thun, Jan von Ledebur idr.). 

Ustanovila je društvo Ajda, ki je bilo registrirano leta 1991 (Lind idr. 2001, 19–20). 

 

Ekološka pridelava sadja izhaja iz integrirane pridelave (Lind idr. 2001, 20). Začetek ekološke 

pridelave sadja v Sloveniji je leto 1997, ko se je Sadjarska zadruga Posavja iz Artič začela 

povezovati in sodelovati z avstrijsko drevesnico Deimel. S pogodbo je prevzela 

razmnoževanje odporne sorte topaz in pridelovanje jabolk za avstrijskega partnerja (Lind idr. 

2001, 21).  
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Ta sorta je v kratkem času postala prepoznavna na ekološkem trgu. Danes je sorta topaz 

sinonim za ekološko pridelana jabolka (Caf in Brence 2010). 

 

Osnova ekološke pridelave sadja je ohranjanje zdravega okolja in posledično dobrih bivalnih 

razmer tudi za druga živa bitja (predvsem koristne živali v nasadih) (Štampar idr. 2009, 79). 

 

Pri načrtovanju ekološke pridelave je treba upoštevati možnosti, ki so na kmetiji (primerna 

površina, razpoložljiva delovna sila, druga pridelava). Ekološka pridelava je delovno bolj 

intenzivna in zahtevna od konvencionalne in posledično zahteva tudi več tehnološkega 

znanja. Ob uporabi ustrezne tehnologije in dobrem trženju so pridelki obilni ter prihodek 

visok (MKGP 2016, 5). 

 

(MKGP 2016, 5) navaja minimalne pogoje, ki naj bi bili izpolnjeni, da bo pridelava 

ekonomsko upravičena: 

- Izbira ustreznih sadnih vrst, ki so primerne za določeno lokacijo. Primerne so sorte, ki so 

odporne proti nekaterim boleznim in ekstremnim vremenskim razmeram. Pri načrtovanju 

nasada naj bi se upoštevale nekoliko večje sadilne razdalje kakor pri standardni pridelavi. 

- Zaradi vedno pogostejših ekstremnih vremenskih razmer je smiselno pridelovati več 

različnih sadnih vrst, ki imajo različen ritem rasti, razvoja in zorenja. S tem se tveganje, 

da bi izgubili ves pridelek, nekoliko zmanjša. 

- Nasadi naj bi imeli poleg različnih sadnih rastlin tudi čim bolj raznoliko sestavo 

preostalih rastlin, ki privabljajo opraševalce in druge koristne živali. 

- Alternativne rešitve za prodajo in predelavo sadja, ki ne dosega prodajne kakovosti. 

- Dober načrt glede razpoložljive (sezonske) delovne sile.  

- Sadne rastline, ki so gojene na ekološki način, potrebujejo veliko nege (tako ročne kot 

strojne). 

2.2.2 Integrirana pridelava sadja 

Potrebe po kakovostni in zdravi hrani, brez vsebnosti pesticidov, herbicidov itd., so pripeljale 

do uvajanja integrirane pridelave sadja. Tovrstno pridelovanje je bilo pomemben člen 

trajnostnega razvoja. Med prvimi so začeli z uvedbo integrirane pridelave na evropskih tleh v 

Švici, Nemčiji in na južnem Tirolskem v 70. letih prejšnjega stoletja. V Sloveniji se 

integrirana pridelava uvede leta 1991 (Štampar idr. 2009, 77). 

Integrirano pridelano sadje mora biti označeno s posebnim znakom, ki je prikazan na Sliki 2. 
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Slika 2: Označba za integrirano pridelavo 

Vir: KON-CERT 2018b. 

Bistveni cilji integrirane pridelave so (MKGP 2018b): 

- čim bolj uravnotežena izvedba agrotehničnih ukrepov in ob tem skladno upoštevanje 

ekoloških, gospodarskih in toksikoloških dejavnikov, 

- naravni ukrepi imajo prednost pred fitofarmacevtskimi, veterinarsko-farmacevtskimi in 

biotehnološkimi ukrepi ob hkratnem doseganju enakega gospodarskega učinka, 

- prideluje se brez gensko spremenjenih organizmov, 

- gnojila in fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo nadzorovano, 

- ohranjanje biotske raznolikosti z biotičnim varstvom rastlin, 

- prednost ima gnojenje z organskimi gnojili, 

- pred gnojenjem je treba izvajati analize in s tem preprečevati prehod nitratov v zemljo in 

podtalnico, 

- kontrolirana certificirana pridelava in pridelki, kar je zagotovilo, da pridelki in proizvodi 

ustrezajo standardom kakovosti integrirane pridelave, 

- pridelovanje varnih, zdravstveno neoporečnih in kakovostnih pridelkov. 

Preglednica 1: Število pridelovalcev sadja in površine, vključene v kontrolo integrirane 

pridelave po letih 

Leto Sadje  

 Št. pridelovalcev Hektarjev 

2008 1.080 3.273,97 

2009 994 3.475,54 

2010 963 3.485,13 

2011 949 3.451,43 

2012 819 3.124,20 

2013 733 3.057,65 

2014 714 2.973,32 

2015 350 1.509,26 

2016 307 1.210,05 

2017 231 1.029,90 

Vir: MKGP 2018b. 
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Integrirana pridelava se je do konca leta 2014 izvajala v okviru kmetijsko okoljskih 

podukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013. Iz Preglednice 1 je po letu 2014 

razviden trend upadanja pridelovalcev sadja, vključenih v kontrolo integrirane pridelave. Ne 

glede na to, da so bila v zadnjih letih programskega obdobja 2007–2013 finančna sredstva 

omejena in sta število vključenih kmetij in obseg proizvodnje skozi leta več ali manj ostajala 

na isti ravni, je bila integrirana pridelava kot shema kakovosti z zahtevnejšimi pogoji 

pridelave dobro sprejeta tako pri pridelovalcih kot med potrošniki, ki po tovrstnih pridelkih 

pogosto povprašujejo. Predvsem na področju pridelave sadja kot tudi zelenjave je integrirana 

pridelava dejansko postala zahtevani standard na tržišču (MKGP 2018c). 

 

Integrirana pridelava je v primerjavi s konvencionalno naravi prijaznejši način pridelave in se 

izvaja pod nenehnim nadzorom ene od pooblaščenih certifikacijskih organizacij in pristojnega 

inšpektorata. Kmetovanje mora potekati v skladu s točno določenimi pravili ter z uporabo 

naravnih sredstev in mehanizmov, ki imajo manjši negativen vpliv na okolje in ljudi. Osnovni 

cilj integrirane pridelave je pridelati sadje in zelenjavo boljše kakovosti (KON-CERT 2018c). 

 

V integrirano pridelavo sadja je treba vključiti vse površine iste sadne vrste, na katerih 

pridelovalec prideluje sadje te sadne vrste v tekočem letu. To velja tako za površine v 

pridelovalčevi lasti kot za površine v zakupu, razen površin, ki so ali v preusmeritvi v 

ekološko kmetijstvo ali so že ekološke. Ekološke površine se urejajo v skladu s predpisi, ki 

veljajo za ekološko pridelavo. Prepovedano je gnojenje z muljem iz komunalnih čistilnih 

naprav oziroma kompostom iz njega. Pridelovalec mora voditi evidenco za vsa gnojila, ki jih 

uporablja v sadovnjaku. Morebitno gnojenje se izvaja v skladu z založenostjo. Analiza tal na 

fosfor, kalij, humus in pH je obvezna pred prvo napravo nasada in nato vsakih pet let v že 

obstoječih nasadih (MKGP 2018d, 4). 

 

Podmenik (2012, 34–35) pa se sprašuje, ali lahko integrirano pridelavo resnično označujemo 

kot naravi prijazno, kaj šele takšno, kjer so vplivi na okolje minimalni. Rezultati dolgoletne 

primerjalne študije temu pritrjujejo. Po teh rezultatih so negativni vplivi na okolje pri 

integrirani pridelavi večji kot pri ekološkem kmetovanju (Pacini idr. 2003, povz. po 

Podmenik 2012, 35).  

 

Komat (2007, povz. po Podmenik 2012, 35) opozarja na dejstva, da naj bi kemična sredstva, 

ki se uporabljajo pri integrirani pridelavi, povzročala hude negativne posledice v naravi, npr. 

visoka smrtnost med populacijo rib, rakov in zooplanktona. Pri ljudeh pa povzročajo možne 

zdravstvene težave. Za tovrstna sredstva obstaja velika verjetnost kancerogenosti. 

 

Zaradi teh pomislekov je leta 2015 najverjetneje prišlo do sprememb. Z letom 2015 

integrirana pridelava ni več del Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in 

tako v okviru novih kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil (KOPOP) neposrednih 

finančnih podpor na hektar kmetijske površine za shemo »integrirana pridelava« ni več. Ne 
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glede na to shema integrirane pridelave ostaja nacionalna, slovenska shema kakovosti. Tako 

se lahko tisti kmetje, ki želijo še naprej pridobivati certifikat za integrirano pridelavo, prijavijo 

v kontrolo integrirane pridelave (MKGP 2018c). 

 

Podmenik (2012, 35) ugotavlja, da z ekonomskega vidika integrirani pridelki večinoma ne 

dosegajo dodane vrednosti oz. še več, da pridelki v nasprotju z ekološkimi niso tako 

prepoznavni in naj posledično ne bi imeli široke baze potrošnikov. To se kaže tudi v 

odsotnosti določenih terminov, kot so »trg integriranih živil« ali »kupci oz. potrošniki 

integriranih živil«. V Sloveniji je eden od teh kazalnikov odsotnost redno organiziranih 

»integriranih tržnic«, medtem ko je število rednih ekoloških tržnic več kot deset, čeprav je 

površin, ki so vključene v integrirano pridelavo, neprimerljivo več kot površin, ki so 

vključene v ekološko pridelavo. 

 

Integrirana pridelava pomeni upoštevanje višjih pridelovalnih standardov. Na neki način gre 

za vmesni razred med standardno in ekološko pridelavo. Določena umetna gnojila in škropiva 

so pri pridelavi sicer dovoljena, čeprav so omejena le na nujne količine (Krajček 2018). 

 

Pri integrirani pridelavi gre praktično za nadzorovano konvencionalno prakso z (nekoliko) 

omejeno uporabo kemičnih sredstev (Podmenik 2012, 76). Zaradi tega je nujno, da osvetlimo 

tudi teoretične koncepte konvencionalnega načina kmetovanja oz. pridelave sadja. 

2.2.3 Konvencionalno kmetovanje 

 

Pred drugo svetovno vojno so uporabljali razna sredstva za varstvo rastlin na podlagi žvepla, 

bakra, nikotina, piretrina, kisa idr. Uporaba teh sredstev sega neposredno v čas pred začetkom 

druge svetovne vojne (1940), intenzivno pa so pesticide začeli uporabljati po koncu vojne 

(Krišković 1989, 192). 

 

Konvencionalno kmetijstvo se v Sloveniji začne širiti po letu 1960 z uvajanjem novih sort 

kmetijskih rastlin, pridobljenih s križanjem (podobno za to samodejno poskrbi narava, le da se 

pri načrtnem križanju izbirajo rastline, ki dajo potomce z želenimi lastnostmi). V tujini so 

začeli bolj sofisticirano, in sicer z laboratorijsko metodo vnosa genov drugih živih bitij – npr. 

bakterij ali morskih vetrnic – v gensko zasnovo rastlin. Intenzivna je uporaba mineralnih 

gnojil, predvsem dušikovih. Pri prehodu na konvencionalni način kmetovanja se je v kratkem 

obdobju pridelava hrane podvojila. Pri konvencionalnem kmetijstvu prevladujejo visoko 

produktivne sorte, ki praviloma niso odporne proti boleznim in škodljivcem. Prevladujejo 

monokulturni nasadi (sicer je monokulturno pridelovanje težava tudi pri ekološkem 

kmetovanju). Konvencionalni način kmetovanja ima negativne vplive na okolje – 

onesnaževanje podtalne vode z nitrati in ostanki pesticidov, herbicidov in insekticidov v 

zemlji, slabšanje rodovitnosti in strukture tal, zmanjševanje biotske pestrosti itd. Sredstva za 
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zatiranje plevelov, bolezni in škodljivcev so dovoljena v širšem razponu kot pri integrirani 

pridelavi. Vendar so tudi pri konvencionalnem načinu pridelave določena sredstva 

prepovedana (Bauman 2018). 

Preglednica 2: Prednosti in pomanjkljivosti konvencionalnega kmetijstva 

Prednosti / možnosti / pozitivni učinki Pomanjkljivosti / nevarnosti / šibke točke 

Veliki pridelki Vpliv na spremembo krajine 

Pridelki prikupnega videza Siromašnejša narava 

Velika delovna storilnost Degeneracija tal 

Prihranek časa Vpliv na ekološko stabilnost 

Lažje delo Onesnaženje okolja (Pesticidi in nitrati v pitni 

vodi) 

 Prevelika poraba surovin 

 Odvisnost od drugih 

 Obtoževanje kmetov zaradi slabega odnosa do 

okolja 

 Izguba kmetove svobode (npr. združevanje 

multinacionalnih podjetij za varstvo rastlin in 

semenarstvo) 

 Zniževanje odkupnih cen kmetijskih pridelkov 

v svetovnem merilu 

Vir: Bavec in sodelavci 2001, 23. 

 

Preglednica 2 je analiza prednosti oz. pomanjkljivosti konvencionalnega kmetijstva. Razvidno 

je, da je pomanjkljivosti oz. šibkih točk bistveno več kot prednosti oz. pozitivnih učinkov 

tovrstne pridelave. 

  

Konvencionalno pridelana živila nimajo prepovedi uporabe kemično sintetiziranih sredstev za 

varstvo rastlin. Dovoljeni so hormonski regulatorji rasti, sredstva za predčasno prekinitev 

rasti, uporaba umetnih dušikovih gnojil, lahkotopni fosfati (Krajček 2018). 

2.2.4 Značilnosti in varstvo jablane 

 

Značilnosti in varstvo jablane nas zanimajo zaradi zasnove teoretičnih izhodišč tehnološkega 

vidika učinkovitosti pridelave jabolk. 

 

Žlahtna jablana je medvrstni križanec. Pri njenem nastanku je namreč sodelovalo več vrst. 

Domovina žlahtne jablane je najverjetneje Kavkaz ali širše območje osrednje Azije, kjer se še 

danes najdejo številne oblike divjih jablan. Žlahtno jablano so v Evropo zanesli Rimljani in 

druga, seleča se ljudstva (Štampar idr. 2009, 224). 
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Jablana najbolje uspeva na globokih, zračnih, peščeno-ilovnatih (srednje težkih) tleh, ki so za 

viške vode dobro prepustna. Najbolj ji ustrezajo zmerno kisla in zmerno vlažna ter s hranili in 

humusom bogata tla (Štampar idr. 2009, 224). 

 

Jablane ogroža približno osemdeset različnih bolezni in več kot dvestopetdeset vrst 

škodljivcev. Med glivičnimi boleznimi so najpogostejše jablanov škrlup, pepelasta plesen, 

jablanov rak in sadna gniloba (Štampar idr. 2009, 336). 

 

Jablanov škrlup je najpomembnejša glivična bolezen jablan (Štampar idr. 2009, 336). 

Intenzivnost varstva pred škrlupom je odvisna od občutljivosti sorte, vremenskih razmer in 

načina pridelovanja. Imamo že velik izbor sort, ki so odporne ali vsaj tolerantne na škrlup. Pri 

njih lahko precej zmanjšamo intenzivnost uporabe fungicidov, vendar se žal pogosto izkaže, 

da sajenje na škrlup odpornih sort ne da pričakovanih rezultatov. Ko zmanjšamo intenzivnost 

uporabe fungicidov, se močneje pojavijo bolezni, ki jih sicer sploh ne bi opazili. Nanje sorte, 

ki jim drugače škrlup ne more do živega, niso odporne. Te v intenzivnih nasadih manj 

pomembne bolezni povzročijo izgubo pridelka ali znižujejo njegovo kakovost – izguba je 

večja od prihrankov zaradi manjšega števila škropljenj. Takšne bolezni so na primer gnilobe 

plodov in cvetov, ožigi skorje, mušja pegavost in sajavost. Skoraj vse glive povzročiteljice 

ožigov skorje lahko povzročijo tudi gnilobo plodov v nasadih in skladišču. Zaradi njih se pri 

ekološkem pridelovanju precej poveča propadanje plodov v skladišču (Štampar idr. 2009, 

337). 

 

Jablanovo pepelasto plesen lahko štejemo med pomembne bolezni jablane (Štampar idr. 2009, 

339). Pri sortah, primernih za ekološko pridelovanje (npr. topaz), lahko pepelovka še dodatno 

povzroča posredne težave. Pri ekološkem pridelovanju se za zatiranje uporablja predvsem 

žveplo, pogosto in v velikih količinah. Zaradi tega se močno prizadene plenilske pršice. Z 

intenzivnim večkratnim izrezovanjem obolelih poganjkov se odstrani velik delež poganjkov, 

ki predstavljajo bodoči rodni les. Če je nasad na slabo založenih tleh, to močno oslabi drevje. 

Drevesa zaradi omejenega gnojenja (dodajanje mineralnih gnojil ni dovoljeno) niso sposobna 

nadomeščati izrezanega lesa in hkrati polniti plodov. Veliko število ran, ki se jih naredi ob 

večkratnem izrezovanju, lahko poveča obseg okužb z jablanovim rakom in drugimi paraziti 

drevesne skorje, za katere so dokaj občutljive tudi odporne sorte za ekološko pridelovanje 

(Štampar idr. 2009, 340). 

 

Gliva povzročiteljica jablanovega raka je enako nevarna tako za jablane kot za hruške. Gliva 

prodre skozi rane na vejicah in začne uničevati prevodna kambijska tkiva. Drevo se skuša 

ubraniti z oblikovanjem posebnega obrambnega ranocelnega kalusa. Ko gliva preraste prve 

plasti kalusa, drevo oblikuje nove plasti in tako nastanejo bolj ali manj globoke koncentrično 

nagubane rakaste rane. Od novejših sort so občutljive gala, idared, fuji, gloster, pinova in 
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discovery, od starih pa kanadka in rdeči delišes. Gliva napade še plodove in cvetove. Na 

plodovih se lahko razvija tudi v skladišču. Pozeba precej poveča napad raka. V intenzivnih 

nasadih se gliva zatira z uporabo bakrovih pripravkov v času brstenja in v času odpadanja 

listja. Pri ekološkem pridelovanju dosežemo s pogosto uporabo pripravkov na osnovi 

mineralov gline, kislin in rastlinskih izločkov od 20- do 30-odstotne učinke (Štampar idr. 

2009, 341). 

 

Iz strokovne literature je moč razbrati, da različne sorte jablan niso enako občutljive na 

določene bolezni. Nekatere sorte so npr. manj občutljive na jablanov škrlup in te so običajno v 

izboru sort pri ekološki pridelavi. To pomeni manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, 

vendar tudi tveganja za razvoj drugih bolezni, manjši pridelek, slabše skladiščne sposobnosti 

plodov itd. Določene sorte so lahko tudi bolj občutljive na jesenske in zimske pozebe. Lahko 

bi rekli, da gre pri izboru sort jablan za nekakšen Paretov optimum. Idealna sorta ne obstaja. 

 

 

2.3 Preusmeritev iz konvencionalne oz. integrirane pridelave v ekološko pridelavo 

 

Raziskati razloge za preusmeritev iz konvencionalne oz. integrirane pridelave v ekološko je 

potrebno za teoretična izhodišča socialnega vidika večkriterijskega modela vrednotenja. 

 

Travniški sadovnjaki, v katerih vlada še nedotaknjeno ekološko ravnotežje, so najbolj 

primerni za ekološko pridelavo, saj v njih ne izvajamo niti varstva rastlin niti ne gnojimo. 

Zato je nujno, da se doslej konvencionalno oskrbovani intenzivni sadjarski obrati in kmetije 

po sicer daljši poti prek integrirane pridelave in obdobja preusmeritve preobrazijo v obrate in 

kmetije, ki gospodarijo ekološko. Ta proces je treba zaradi omejitev pri uporabi sredstev za 

varstvo rastlin in gnojil uresničevati postopoma. Pri tem je treba upoštevati tele točke (Lind 

idr. 2001, 21): 

- Izboljšanje ekološkega ravnotežja v sadovnjaku. 

- Pozitiven odnos kmetov, sadjarjev in obratovodij do ekološkega gospodarjenja. 

- Poklicno in nadaljnje dopolnilno izobraževanje kmetov, sadjarjev in obratovodij. 

- Kar največja omejitev škode v gospodarskem smislu, če bi pridelek prehodno izpadel. 

 

Kot ugotavljajo Bavec in sodelavci (2001, 20), so morebitni razlogi za preusmeritev iz 

konvencionalnega v ekološko kmetijstvo lahko naslednji: 

- Ekološki: 

o Ohranjanje naravnih bogastev. 

o Varovanje okolja. 

o Varstvo tal. 

o Uporaba rastlin, ki niso GSO ... 
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- Gospodarski: 

o Tržni potencial. 

o Gospodarska možnost za celo družino. 

o Kmetijstvo, prilagojeno prebivalstvu, brez presežkov in stroškov zaradi onesnaženja 

okolja. 

o Manjša odvisnost od fitofarmacevtske industrije (gnojila in sredstva za zaščito rastlin). 

o Višje subvencije in posledično dodatni prihodek. 

 

- Prehransko-fiziološki: Bolj zdrava prehrana (brez ostankov pesticidov in drugih zdravju 

nevarnih snovi). 

 

- Svetovnonazorski: Ekološka pridelava ni le hrana, je tudi način mišljenja in življenja. 

 

Razlogi in dejavniki, ki vplivajo na preusmeritev iz konvencionalnega v ekološko 

kmetovanje, so se začeli preučevati v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Raziskave so bile 

v veliki meri usmerjene v preučevanje pridelovalcev, ki so že vključeni v ekološko kmetijstvo 

(Fairweather 1999, povz. po Podmenik 2012, 59). Rezultati zgodnejših raziskav so pokazali, 

da so »pionirski« ekološki kmetje po značilnostih bližje inovatorjem na okoljskem področju 

kot pa inovatorjem na področju kmetovanja. Ugotovilo se je, da so se za preusmeritev 

pogosteje odločali manjši oz. srednje veliki kmetje, mlajše osebe z manj kmetijskega znanja. 

Med njimi je bil velik delež ljudi urbanega porekla, ki niso bili obremenjeni z vprašanjem, ali 

jih bo skupnost sprejela, in pri katerih so pomemben vpliv imele tudi ženske. Med motivi za 

preusmeritev v ekološko kmetijstvo so bili primarno kmetijsko okoljski problemi oz. 

vprašanja, povezana z zaščito prsti, erozijo itd. Tudi ideološki in religiozni motivi so bili med 

vzroki za preusmeritev (Padel 2001, povz. po Podmenik 2012, 50). Podobne zaključke navaja 

tudi Rigby s sodelavci (Rigby in Cáceres 2001, povz. po Podmenik 2012, 50), ki izpostavlja, 

da imajo ekonomski motivi oz. razlogi pri prevzemu praks ekološkega kmetovanja precej 

nizek pomen in da so med zgodnjimi ekološkimi kmetovalci ter tistimi, ki so se preusmerili v 

ekološko kmetijstvo kasneje, opazne razlike demografskega, ekonomskega in vedenjskega 

značaja (Podmenik 2012, 50). 

 

Z razvojem ekološkega kmetijstva so se značilnosti z vidika motivov in razlogov za vstop in 

preusmeritev spremenili. Finančni razlogi so sicer postali pomembnejši motiv, vendar ne 

edini. Še zmeraj so pomembni drugi razlogi, kot so skrb za okolje, pridelava zdrave hrane itd. 

Pomembno vlogo pa so odigrale tudi podpore oz. neposredna plačila (Podmenik 2012, 51). 
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Preglednica 3: Razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetijstvom (izbrani 

kazalniki) 

 Ekološko Konvencionalno 

Razvojni vidiki Upoštevanje načel trajnostnega 

razvoja, spodbujanje lokalne 

ekonomije in razvoja, konstantna 

rast št. ekoloških kmetij in trga 

ekoloških živil, inovativnost. 

Prevladuje netrajnostna paradigma 

– čim višji donosi, masovna 

proizvodnja in maksimiranje 

dobička, propadanje (družinskih) 

kmetij, zasičenost trga – tržni viški. 

Okolje in naravni viri Minimizirani negativni vplivi na 

okolje, naravne vire in ekosisteme, 

ohranjanje biotske pestrosti, 

zmanjšan vpliv na podnebne 

spremembe. 

(Veliko) obremenjevanje okolja, 

naravnih virov in ekosistemov, 

negativni vplivi na biotsko 

pestrost, velik doprinos k 

podnebnim spremembam. 

Ekonomski vidiki Slabši donosi (predvsem na kratek 

rok), nižji neposredni stroški 

pridelave, višja dodana vrednost 

živil in ekonometričnost pridelave, 

omogočen (primeren) zaslužek tudi 

za manjše in »mešane« kmetije, 

veliko nižji eksterni stroški. 

Boljši donosi, višji neposredni 

stroški pridelave, nižje prodajne 

cene in nižja dodana vrednost živil, 

večinoma finančno uspešne le 

velike in monokulturne kmetije, 

visoki eksterni stroški (za državo in 

davkoplačevalce). 

Socialni vidiki Starostna struktura je ugodnejša, 

izobrazbena raven kmetovalcev je 

višja, visoka stopnja socialnega 

kapitala, boljši življenjski kot tudi 

delovni pogoji na kmetijah, dodatno 

zaposlovanje delovne sile (več 

ročnega dela), aktivna angažiranost 

pri okoljskih in družbenih 

vprašanjih. 

Prevladuje neugodna starostna 

struktura, odvisnost od 

multinacionalk (semena, gnojila), 

monokulturna usmerjenost 

predstavlja večje tveganje za 

kmetovalce, manj zdravo delovno 

okolje, pojav konfliktnih nastopov 

(primer grožnje z razlitjem 

gnojevke na Dravskem polju). 

Varnost in kakovost živil Točno določeni predpisi za 

pridelavo in predelavo, zdrava 

živila in višja hranilna vrednost, 

izvajajo se redne kontrole, vse faze 

pridelave in predelave so sledljive. 

Nižja hranilna vrednost in 

vprašljiva varnost živil, ohlapnejši 

predpisi pridelovanja in 

predelovanja, uporaba potencialno 

nevarnih dodatkov in GSO, mnoge 

prehrambne afere. 

Rastlinska pridelava Strogi predpisi (mineralna gnojila, 

določeni pesticidi, GSO so 

prepovedani), pestrejša pridelava, 

uporabljajo se organska gnojila in 

naravne tehnike (kolobarjenje itd.) 

za izboljšanje rodovitnosti tal, 

uporaba naravnih sredstev proti 

boleznim in škodljivcem, poudarek 

na lokalnih in tradicionalnih sortah. 

Ohlapni predpisi, prevladujejo 

monokulture, večja intenzivnost 

pridelave, prevladuje uporaba 

mineralnih gnojil za izboljšanje 

rodovitnosti tal, uporabljajo se 

sintetični pesticidi za boj proti 

boleznim in škodljivcem, večje 

izčrpavanje tal, uporaba GSO je 

dovoljena. 

Vir: Podmenik 2012, 28. 

 

Preglednica 3 prikazuje razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetijstvom glede na 

različne vidike. Gre za primerjavo razlik po vidikih, ki so sicer tudi predmet naše raziskave – 

ekonomski vidik, okoljski vidik, socialni vidik itd. 
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Raziskav motivov in dejavnikov, ki imajo vpliv na prevzem praks ekološkega kmetijstva v 

Sloveniji, je malo, še posebej kvalitativnih. Ugotovitve raziskav na tem področju kažejo, da 

sta poglavitna razloga za vključitev v ekološko kmetovanje predvsem zdravje – pridelava 

zdrave hrane in varovanje narave. Šele nato so navedeni ekonomski razlogi oz. motiv 

poslovnih priložnosti ter želja po nadaljevanju dela prednikov. Že takrat so se pokazale 

opazne razlike med pridelovalci, ki so v različnih letih začeli kmetovati po pravilih za 

ekološko kmetijstvo. Motiv varovanja okolja je izgubil pomen pri kmetovalcih, vpisanih v 

kontrolo v letu 1999, v primerjavi s kmetovalci, ki so se začeli z ekološkim kmetijstvom 

ukvarjati že pred tem. Podobno se ugotavlja za življenjski nazor, ki je igral pomembno vlogo 

pri kmetijah, ki so bile preusmerjene leta 1997 oz. 1998. Nasprotno pri kmetijah, 

preusmerjenih v letu 1999, življenjski nazor ni imel več tako pomembne teže. Obratno pa je 

bilo zaznano pri ekonomskih dejavnikih in motivih ter finančnih podporah, saj se je njihov 

pomen z vidika pomembnosti pri odločitvi za ekološko kmetijstvo močno povečal (Udovč 

2001, povz. po Podmenik 2012, 95). 

 

Podmenik (2012, 95) glede na novejše podatke sklepa, da se je daleč največ pridelovalcev 

vključilo v ekološko kmetijstvo zaradi lastnih in družinskih zdravstvenih razlogov ter zaradi 

ohranjanja okolja. Na tretjem mestu navaja ekonomske razloge, sledijo pa »drugi razlogi«, 

med katerimi je zanimiv ta, da so pridelovalci že pred vpisom v kontrolo kmetovali na 

ekološki način. 

 

Za preusmeritev v ekološko pridelavo so kmetovalci – sadjarji upravičeni do finančne 

podpore v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Iz Podukrepa M11.1 – plačila za 

preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja je razvidno, da so pridelovalci, ki se 

odločijo za preusmeritev v ekološko pridelavo za nasade sadovnjakov z gostoto najmanj 200 

dreves/hektar pri nasadih z drugimi sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami 

upravičeni do višine podpore 900 EUR/hektar (MKGP 2018e). 

 

Zaradi sledenja širšim ciljem ekološko kmetijstvo presega gabarite kmetijske prakse. 

Poudariti je treba, da gre za sistem, ki zajema okoljske, socialne in ekonomske vidike 

trajnostnega razvoja, in prav ti večdimenzionalni vidiki se kažejo kot prednost v primerjavi z 

drugimi načini kmetovanja. V nasprotju z modelom intenzivnega konvencionalnega 

kmetijstva, ki temelji predvsem na količini pridelave oziroma maksimiranju profita ter v 

veliki meri ob neupoštevanju negativnih posledic take pridelave, ima ekološko kmetijstvo 

širše »poslanstvo« (Francis 2009, povz. po Podmenik 2012, 26–27). 

2.4 Raziskave na področju ekonomske učinkovitosti pridelave jabolk 

 

Namen pregleda raziskav učinkovitosti pridelave jabolk je uvid v izkušnje raziskovalcev in 

rezultatov raziskav na tem področju v drugih državah in tudi v Sloveniji. Lahko bi rekli, da 
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gre za dodatno spoznavanje raziskovalnega problema. Tako se lahko naredijo vzporednice s 

sektorsko analizo trga jabolk v Sloveniji, identificirajo morebitni kriteriji za večkriterijski 

model vrednotenja in bolje argumentirajo sklepne ugotovitve. 

 

Raziskava v Bosni in Hercegovini je pokazala, da je ob predpostavki doseganja 

pričakovanega pridelka in cen integrirana pridelava ekonomsko upravičena. Tendenca 

zmanjševanja kmetijskih površin in globalno povečevanje prebivalstva postavlja pred 

pridelovalce jabolk izziv, kako na manjših površinah proizvesti večje količine jabolk in ob 

tem upoštevati vse bolj pomembne ekološke standarde. Rešitev je uporaba sodobnih vzgojnih 

oblik na načelih integrirane pridelave jabolk. Ta načela temeljijo na predpostavki varstva 

okolja in visokih donosov ter visokih ekonomsko-finančnih rezultatov. Za implementacijo teh 

načel je treba osvojiti nove vzgojne tehnologije in sprejemanje sodobnih upravljavskih 

sistemov menedžmenta v sadjarstvu. V raziskavi je prikazana analiza stroškov in koristi 

(CBA) integrirane pridelave jabolk (Ćejvanović, Rovčanin in Rozman 2005, 43–52). 

 

Poljska je največja evropska proizvajalka jabolk. Raziskava, izvedena na Poljskem leta 2012, 

je pokazala, da se je delež ekološkega kmetijstva od leta 2003 do leta 2010 povečal za 8,5-

krat na 518.000 hektarov, kar predstavlja 2,8 odstotka obdelovalnih površin. Ocenjevalo in 

primerjalo se je proizvodne stroške ter donosnost ekološke pridelave jabolk, jagod in višenj s 

konvencionalno pridelavo. Raziskava je temeljila na podatkih od skupno 32 pridelovalcev: 20 

iz konvencionalne in 12 iz ekološke pridelave. Glavne težave, povezane z ekološko pridelavo, 

so bili stroški s pleveli in obdelovanjem tal. Neposredni stroški proizvodnje so bili pri 

ekološki pridelavi jabolk sicer nekoliko nižji kot pri konvencionalni, vendar je bil pridelek na 

hektar bistveno nižji. Konvencionalna pridelava jabolk se je tako izkazala za malenkost 

donosnejšo od ekološke pridelave (Brzozowski in Zmarlicki 2012). 

 

Raziskava na Madžarskem se je osredotočila na vpliv razvoja tehnologije po obiranju (angl: 

post-harvest) na ekonomsko učinkovitost pridelave jabolk s pomočjo determinističnega 

simulacijskega modela, temelječega na primarnih podatkih, zbranih od pridelovalcev jabolk. 

V model so vključili tri različne načine obdelave po obiranju: način A brez obdelave in brez 

skladiščenja s takojšnjo prodajo v sezoni; način B s t. i. vzporedno (delno) obdelavo, 

skladiščenjem v kombinaciji s podaljšanim obdobjem prodaje izven sezone; način C s 

popolno obdelavo (razvrščanje po sortah, barvi, velikosti, pakiranje v kartončke), 

skladiščenjem in podaljšano prodajo izven sezone. Rezultati raziskave so pokazali, da je način 

B, torej vzporedna proizvodnja z delno obdelavo in skladiščenjem v hladilnicah, najmanj 

ekonomsko učinkovit. Razlogi so v visokih stroških investicije v hladilnice. Dodatni dobiček 

možne podaljšane prodaje je tako relativno nizek v primerjavi z načinom A s takojšnjo 

prodajo brez skladiščenja. Pri načinu B gre za prodajo v rinfuzi, vendar ta tip prodaje ni tako 

dobro razvit in cene so le nekoliko višje kot pri takojšnji prodaji v sezoni. Absolutne 

razvrstitve učinkovitosti med načinoma A in C ni mogoče podati. Pri pridelavi brez obdelave 
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in skladiščenja je nižja neto sedanja vrednost (NPV), vendar nekoliko višja interna stopnja 

donosa (IRR), diskontirana doba vračila (DPP) in indeks donosnosti (PI) kot pri pridelavi z 

razvojem celotne obdelovalne infrastrukture (Szabo 2014). 

 

V raziskavi, narejeni v Romuniji, so primerjali tri različne tehnološke načine pridelave jabolk: 

ekstenzivni, intenzivni in t. i. super intenzivni način pridelave. Raziskava primerja življenjski 

cikel, začetek rodnosti, produktivnost (količina in kakovost), stroške (investicijske in 

proizvodne – razdeljene na stroške materiala, mehanizacije, delovne sile in režijske stroške), 

prihodke, dobiček (vključujoč stopnjo dobička) in investicijsko učinkovitost (neto sedanjo 

vrednost, notranjo stopnjo donosa, dobo vračanja vloženih sredstev). Ugotovljeno je bilo, da 

je ekonomsko najbolj učinkovit super intenzivni tehnološki način pridelave, saj dosega 

najvišjo produktivnost, najvišji delež najkakovostnejših jabolk in najhitreje stopi v rodnost. 

Čeprav ima ta sistem tudi pomanjkljivosti, kot so dražja naložba, višji stroški in krajši 

življenjski cikel (Badiu idr. 2015, 10521–10533). 

 

V Združenih državah Amerike se je proizvodnja jabolk v zadnjih letih zmanjšala, vendar je 

povpraševanje po ekoloških jabolkih spodbudilo hitro rastoči ekološki trg jabolk. Leta 2007 je 

delež ekološko pridelanih jabolk v ZDA predstavljal približno šest odstotkov celotne 

proizvodnje jabolk. Leta 2007 je Ministrstvo za kmetijstvo ZDA (USDA) izvedlo prvo 

celovito raziskavo proizvodnih in tržnih praks, tako ekoloških kot konvencionalnih 

pridelovalcev jabolk. Uporabili so podatke Urada za raziskave upravljanja kmetijskih virov 

(ARMS) in preučili trende ameriškega sektorja pridelave jabolk ter primerjali proizvodne in 

tržne značilnosti v ekološki in konvencionalni pridelavi. Glede na podatke ARMS so imeli 

tako konvencionalni kot ekološki pridelovalci veliko podobnosti pri tehnologiji proizvodnje, 

kot so npr. prevladujoči nasadi na nizkih in srednje nizkih podlagah, gostota dreves in 

osredotočenost na prodajo namiznih jabolk. Konvencionalna in ekološka pridelava se 

razlikujeta v načinu zatiranja škodljivcev in načinu gnojenja. V ekološki pridelavi prihaja 

večji delež od novejših sort, kot sta gala in fuji. Tudi v ZDA se je izkazalo, da je pridelek pri 

konvencionalni pridelavi večji kot pri ekološki. Ekološka jabolka določajo referenčno ceno na 

vseh nivojih, tako pri prodaji neposredno na kmetijah, veleprodaji in maloprodaji (Slattery 

idr. 2011). 

 

V Sloveniji je bila nedavno narejena raziskava glede ekonomske upravičenosti ekološke in 

konvencionalne pridelave jabolk med dvema pridelovalcema. Ugotovljeno je bilo, da sta oba 

načina pridelave ekonomsko upravičena. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov so bili 

narejeni analiza stroškov, model kalkulacije, pregled indikatorjev ekonomske upravičenosti in 

potrditev uspešnosti poslovanja. Pri konvencionalni pridelavi je KE znašal 1,13 in pri 

ekološki pridelavi 1,25 (Slak 2016). 
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Iz navedenih kratkih opisov raziskav, ki smo jih našli na svetovnem spletu, je moč ugotoviti, 

da so pri ekološki pridelavi jabolk stroški sicer nekoliko nižji kot pri konvencionalni 

pridelavi, vendar je posledično tudi pridelek na hektar nižji. Konvencionalna pridelava jabolk 

se je v eni raziskavi (na Poljskem) izkazala za malenkost donosnejšo od ekološke pridelave. 

Različni tehnološki načini pridelave imajo vpliv na učinkovitost proizvodnje. Povpraševanje 

po ekoloških jabolkih je v porastu. Tudi proizvodnja ekoloških jabolk iz leta v leto narašča.  
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3 PREGLED RAZISKAV NA OSNOVI VEČKRITERIJSKIH MODELOV 

VREDNOTENJA 

 

V tem poglavju želimo podati osnove večkriterijskega odločanja oz. vrednotenja. Ker 

ocenjujemo, da je za reševanje obravnavanega problema metoda DEX primerna, bomo 

podrobneje opredelili teoretične osnove te metode.  

 

Odločanje običajno definiramo kot izbiro ene izmed več variant, alternativ, možnosti oziroma 

različic. Izbrati želimo tisto alternativo, ki najbolj ustreza našim ciljem (Bohanec 2012, 3). 

Poleg izbora najboljše alternative želimo neredko različne variante tudi razvrstiti od najboljše 

do najslabše (French 1986, povz. po Bohanec in Rajkovič 1995, 427). 

 

Odločitveni proces zajema naslednje aktivnosti, ki nas pripeljejo do izbire najboljše variante 

(Bohanec 2012, 3): 

- seznanitev z odločitvenim problemom; 

- zbiranje in preverjanje informacij; 

- identificiranje variant; 

- predpostavljanje posledic odločitev; 

- odločitev oz. izbira variante na osnovi analize zbranih informacij; 

- informiranje o odločitvi in odločitvenih razlogih; 

- vrednotenje odločitev. 

3.1 Večkriterijsko odločanje 

 

Značilnost večparametrskega odločanja je, da hkrati spremljamo in ocenjujemo več kot le eno 

lastnost alternativ. Pri tem za vsakega od parametrov določimo pogoje – kriterije – ki jim 

mora ustrezati alternativa. Zato ta način odločanja imenujemo tudi večkriterijsko odločanje 

(Bohanec 2012, 83). 

 

Večparametrsko odločanje je osnovano na razgradnji odločitvenega problema na manjše 

podprobleme (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 10). To je skupna značilnost hierarhičnih 

večparametrskih modelov (Bohanec 2012, 101). Gre za uporabo znanega načela »deli in 

vladaj« (Bohanec 2012, 105). 

 



 

23 

 

Slika 3: Večparametrski odločitveni model 

Vir: Bohanec in Rajkovič 1995, 428. 

Vrednotenje alternativ pri večparametrskem odločanju tako poteka na osnovi 

večparametrskega modela vrednotenja (odločanja), ki ga v splošnem sestavljajo tri sestavine 

(Slika 3). Vhod v model predstavljajo kriteriji oz. atributi Xn. Gre za spremenljivke, ki so 

podproblemi odločitvenega problema. To so tisti faktorji, ki opredeljujejo kakovost variant. 

Funkcija koristnosti F je pravilo, po katerem se vrednosti posameznih kriterijev oz. atributov 

združujejo v spremenljivko Y, ki ponazarja končno oceno oz. koristnost alternative (Bohanec 

in Rajkovič 1995, 428). 

 

Variante se razgradijo na posamezne parametre (kriterije, atribute) in se ločeno ocenijo glede 

na vsak parameter. Končna ocena variante se dobi z določenim postopkom združevanja. Tako 

izpeljana vrednost je potem osnova za izbor najustreznejše variante (Bohanec in Rajkovič 

1995, 428). 

 

Model vrednotenja v literaturi (in posledično raziskavah) pogosto imenujejo tudi vrednostni 

model ali odločitveni model. Vrednostni model je primeren izraz, medtem ko odločitveni 

model ni popolnoma primeren, saj se model ne odloča sam, temveč je le s podanimi rezultati 

in analizami osnovno orodje za odločitev, ki jo na koncu vedno sprejme človek (Bohanec 

2012, 101). 

 

Odločitveni proces je postopek sistematičnega kumuliranja in urejanja znanja. V tem 

postopku naj bi se zagotovilo dovolj informacij za ustrezno odločitev, zmanjšale možnosti, da 

se kaj spregleda, pospešil potek odločanja in dvignila kakovost odločitve. Običajno 

odločitveni proces poteka po naslednjih fazah: identifikacija problema, identifikacija 

kriterijev, definicija funkcij koristnosti, opis variant ter vrednotenje in analiza variant (Jereb, 

Bohanec in Rajkovič 2003, 12). 



 

24 

Obstaja veliko metod za podporo večparametrskega odločanja. Ni metode, ki bi jo lahko 

enostavno označili za najboljšo. Nekatere metode so namreč bolj ustrezne za preproste 

odločitvene probleme, ki imajo majhno število parametrov ali alternativ. Druge so namenjene 

kompleksnejšim problemom z velikim številom parametrov in alternativ (Bohanec 2012, 83–

84).  

 

Rozman in Pažek (2005) ugotavljata, da se večparametrski odločitveni modeli pogosto 

uporabljajo pri odločanju na kmetijskem področju. Pomembno je predvsem, da so te metode 

podprte z ustreznimi modeli (kot je DEXi) (Rozman in Pažek 2005, povz. po Pozderec in 

Pažek 2013, 258). 

3.2 Metoda DEX 

 

Metoda DEX je kvalitativna (simbolična) večparametrska metoda. Ključna lastnost metode 

DEX je, da namesto numeričnih uporablja simbolične oz. diskretne parametre. Za združevanje 

vrednosti parametrov se uporabljajo diskretne funkcije koristnosti, ki so definirane po točkah 

s tabelami oziroma pravili »če-potem« (Bohanec 2012, 132). 

 

Metoda DEX omogoča modeliranje najzahtevnejših odločitvenih procesov. To so odločitveni 

procesi z velikim številom parametrov in alternativ. Metoda je primerna za modeliranje 

odločitvenih problemov, pri katerih gre za presojo na osnovi subjektivnih parametrov, ki jih je 

težko formalno opredeliti, natančno meriti in ocenjevati (Bohanec 2012, 132). 

 

Slabost metode DEX je, da je manj občutljiva kot nekatere kvantitativne metode. Ker lahko 

vsak parameter zavzame le omejeno (in po navadi majhno) število različnih vrednosti, so 

variante oziroma njihove lastnosti, ki se le malo (nebistveno) razlikujejo med seboj, opisane z 

enakimi kvalitativnimi oz. opisnimi vrednostmi. To je lahko načeloma dobro, ker zmanjšuje 

vpliv manj pomembnih razlik med alternativami na končno oceno. Z drugega zornega kota pa 

to pomeni, da se lahko na koncu več variant oceni z enako končno oceno in med njimi ni 

mogoče na enostaven način izbrati najboljše. V takšnih primerih so potrebne dodatne analize, 

npr. metoda QQ, ki ovrednoti alternative hkrati s simbolično in numerično oceno (Bohanec 

2012, 132).  

 

Na področju agroživilstva je metoda DEX pogosto uporabljena in se je izkazala za učinkovito. 

 

Zaradi navedenih dejstev ocenjujemo, da je za reševanje obravnavanega problema metoda 

DEX primerna. V našem obravnavanem problemu gre namreč večinoma za sklop parametrov, 

ki pomenijo subjektivno presojo in jih je lažje opredeliti kvalitativno. Za praktično uporabo 

metode DEX je pomembno, da je podprta z računalniškim programom. 
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Za razvoj modela DEX smo uporabili računalniški program DEXi. To je brezplačen 

računalniški program, ki je bil razvit na osnovi metode DEX v sodelovanju med Univerzo v 

Mariboru, Fakulteto za organizacijske vede in Institutom Jožef Stefan.  

Program DEXi prikaže rezultate vrednotenja različnih alternativ v obliki preglednic ali 

grafično, na primer s krožnimi grafikoni. Obstaja opcija izdelave poročil. DEXi podpira tudi 

analizo »kaj-če« (Bohanec 2012, 176). 

 

Modeli vrednotenja DEX imajo komponente, ki so preproste in razumljive za povprečnega 

uporabnika. Te komponente so: kvalitativne oz. opisne spremenljivke, hierarhija spremenljivk 

in odločitvena pravila tipa »če-potem«. Program DEXi vsebuje učinkovite mehanizme, ki so v 

pomoč uporabniku pri definiranju omenjenih komponent. S tem se ohranja njihova logična 

konsistentnost (Bohanec in Žnidaršič 2010, 35). 

3.3 Pregled raziskav na osnovi večkriterijskih modelov na področju agroživilstva 

 

Zaslediti je moč pogosto uporabo večkriterijske odločitvene metode DEX v praksi, tako na 

področju agroživilstva kot tudi na drugih področjih. Že obstoječe raziskave na osnovi metode 

DEX na področju agroživilstva nas zanimajo zato, da bomo lažje in bolj učinkovito razvili 

svoj model vrednotenja. 

 

Maksimović, Grgić in Ćejvanović (2017, 69–79) so razvili večkriterijski odločitveni model za 

ocenjevanje integrirane pridelave sliv, jabolk in hrušk v Bosni in Hercegovini na osnovi 

metode DEX. Ta model odločanja temelji na ekspertnem mnenju strokovnjakov na področju 

integrirane pridelave. Osnovni kriteriji oziroma vidiki za ocenjevanje v tem modelu so: 

ekonomski, tehnološki, ekološki in socio-politični. Rezultati so pokazali, da daje sliva 

najboljše rezultate v skladu z integriranim konceptom pridelave in se lahko priporoči kot prva 

sadna alternativa. Druga alternativa priporoča jabolka in tretja alternativa hruške. 

 

Pozderec in Pažek (2013, 257–267) sta razvila večkriterijski model za ocenjevanje načina 

pridelave zelenjave v zaščitenem prostoru. Raziskava v osnovi temelji na razvoju tehnološko-

ekonomskega simulacijskega modela za integrirani način pridelave zelenjave, pridelavo v 

preusmeritvi in ekološko pridelavo tržno zanimivejših zelenjadnic (paprike, solate in solatnih 

kumar) v zaščitenem prostoru. Sekundarni cilj raziskave je bil razviti večkriterijski 

odločitveni model na osnovi metode DEX za kvalitativno oceno načina pridelave omenjenih 

zelenjadnic v zaščitenem prostoru. Rezultati večkriterijskega vrednotenja so pokazali, da so 

vsi trije obravnavani pridelovalni načini sprejemljivi (integrirana pridelava je ocenjena 

»sprejemljivo«, pridelava v preusmeritvi je ocenjena »sprejemljivo« kot tudi ekološka 

pridelava – »sprejemljivo«). V raziskavi se ugotavlja, da je integrirana pridelava zelenjave 

ekonomsko bolj upravičena (KE za papriko 1,14, KE za solatne kumare 1,11 in KE za solato 

1,19) kot pridelava v času preusmeritve (KE 1,01 za papriko, KE 1,02 za solatne kumare in 
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KE 1,08 za solato). Ekološki način pridelave obravnavanih zelenjadnic je z ekonomskega 

vidika bolj upravičen kot integrirani način (KE 1,52 pri papriki, KE 1,53 pri solatnih 

kumarah, KE 1,61 pri solati). Ekološki način je torej ekonomsko najbolj upravičen. Opravila 

se je še analiza občutljivosti, ki je pokazala, da kmetijske subvencije ne vplivajo na končni 

finančni rezultat posameznega pridelovalnega načina v obdobju preusmeritve kot tudi pri 

integrirani pridelavi. 

  

Prišenk (2012) je razvil večkriterijski model za kvalitativno ocenjevanje proizvodnje in 

trženja posameznih lokalnih prehranskih izdelkov z gorsko-hribovskega območja. Uporabil je 

metodo DEX oz. program DEXi. Model je orodje za prepoznavanje pomanjkljivosti v fazah 

proizvodnje ali trženja posameznih lokalnih prehranskih izdelkov. V raziskavo je vključil 

deset prehranskih izdelkov z območja Julijskih in Savinjskih Alp ter Pohorja. Model je 

razvijal postopoma. Na koncu se je razviti model uporabil na primerih obravnavanih 

prehranskih izdelkov. Rezultati so podani kot kvalitativne končne ocene za fazo proizvodnje 

in fazo trženja. V raziskavi je opravljena še analiza plus-minus-1 na dveh prehranskih 

izdelkih, kjer se kaže vpliv osnovnih kriterijev na končno oceno. Vhodni podatki za model so 

bili pridobljeni z anketiranjem predstavnikov lokalnih akcijskih skupin – LAS. Rezultati 

analize kažejo, katere kriterije od osnovnih kriterijev (primarni kriteriji) bi bilo smiselno 

izboljšati za doseganje boljših končnih kvalitativnih ocen. Zastavljene hipoteze so 

prevpraševale, ali ima na končno oceno prehranskih izdelkov vpliv večje število kriterijev in 

kako drugačna bi bila končna ocena, če bi se upošteval le en kriterij. Rezultati kažejo, da se 

končna ocena pri petih prehranskih izdelkih bistveno razlikuje od ocen po posameznih 

kriterijih. Prehranski izdelki so se ocenjevali s petimi različnimi opisnimi ocenami. Najboljšo 

oceno »odličen« sta prejela dva prehranska izdelka, nekoliko slabšo oceno »manj uspešen« je 

prejel en prehranski izdelek. Najslabšo oceno »slab« je prejel prav tako en prehranski izdelek. 

Štirje prehranski izdelki so prejeli oceno »zadosten«. Ocena dveh prehranskih izdelkov je med 

»zadosten« in »manj uspešen«.  

 

Pavlovič idr. (2011, 181–189) so razvili večkriterijski odločitveni model DEX-HOP 1.0. 

Ocenjevali in rangirali so štiri vodilne slovenske hibridne sorte hmelja in referenčno nemško 

sorto hmelja glede na razmnoževalne potenciale. Model ima 18 kriterijev, ki so hierarhično 

razvrščeni znotraj štirih osnovnih vidikov: biologije, kemije, morfologije in pivovarske 

vrednosti. Glede na referenčno nemško sorto Hallertauer Magnum sta sorti A3/112 in A4/122 

dosegli oceno »primerno«, medtem ko sorti A1/54 in A2/104 nista dosegli sprejemljivih ocen.  

 

Zidar Urbanija (2016) je razvila večkriterijski model za ocenjevanje različnih sort jablan. 

Model temelji na metodi DEX, ekspertnih ocenah in združevanju ocen posameznih ekspertov 

z različnih področij v skupno oceno. 16 strokovnjakov sestavlja skupino ekspertov za 

ocenjevanje. Ocenjevalo se je 13 sort jabolk. Ocenjevanje in vrednotenje je bilo izvedeno v 

letu 2009 in v letu 2015. Osnovni kriteriji v modelu so bili: tržni potencial, ocena sorte jabolk, 
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pridelovalne zahteve in ocena drevesa. Najbolje ocenjena je bila sorta opal, in sicer kot 

»odlična«. Kot »sprejemljive« so bile ocenjene idared, zlati delišes, kanzi, topaz, dalinbel in 

pinova. Ostale sorte pa so bile ocenjene kot »nesprejemljive«. 

 

Grabnar (2009) je razvila večkriterijski model za ocenjevanje fungicidov proti jablanovemu 

škrlupu. V letih 2004, 2005 in 2006 so se izvedla biološka preizkušanja 23 fungicidnih 

programov, ki so bila osnova za model vrednotenja. Sicer so za model uporabljeni še podatki 

o kurativnem delovanju fungicidov iz programov strokovnih publikacij, delovanje na druge 

bolezni jablan itd. Primerjali so se podatki o ceni, uporabnosti za ekološko ali integrirano 

pridelavo ter toksikoloških lastnostih fungicidov. Končna ocena večkriterijskega modela 

vrednotenja je pokazala rezultat oz. oceno, ki se bistveno razlikuje od ocene posameznih 

kriterijev. Natančneje v 22 primerih se končna ocena ocena močno razlikuje od ocen po 

posameznih kriterijih. Razviti večkriterijski model se lahko uporablja kot pripomoček 

sadjarjem za ocenjevanje fungicidnih programov proti jablanovemu škrlupu. 

 

Potočnik (2016) je z metodo DEX razvila večkriterijski kvalitativni odločitveni model za 

ocenjevanje kakovosti ponudbe turističnih kmetij. V tej raziskavi je bil vzporedno razvit tudi 

večkriterijski kvantitativni odločitveni model na osnovi metode AHP. Podatki iz anket so bili 

uporabljeni kot vhodni podatki za zgrajena modela AHP in DEX. Z modeloma DEX in AHP 

se je ocenila kakovost ponudbe turističnih kmetij in kmetije se je razvrstilo po vrstnem redu 

od najboljše do najslabše. Izid vrednotenja kmetij v modelu DEX sta bili dve oceni in 

razvrstitev kmetij po kakovosti njihove ponudbe tako, da so štiri kmetije (B, C, F in G) z 

oceno »zelo dobro« delile prvo mesto, dve z oceno »dobro« (kmetiji A in D) pa peto mesto. 

Kmetija E je ocenjena z »dobro; zelo dobro«, ker zanjo niso pridobili vhodnih podatkov. 

Vrednotenje kmetij z modelom AHP se je pokazalo v kvantitativnih ocenah: najbolje 

ocenjena je kmetija F z oceno 0,155. Kmetiji B in C sta dobili enako oceno; z oceno 0,150 si 

delita drugo mesto. Na četrto mesto se je uvrstila kmetija G z oceno 0,149. Nato sledijo 

kmetija A z oceno 0,139, kmetija D z oceno 0,130 in kot zadnja kmetija E z oceno 0,127. Oba 

modela, DEX in AHP, omogočata ocenitev turističnih kmetij in kmetije podobno razvrščata 

po kakovosti ponudbe. Natančnejše ocene in razvrščanje kmetij omogoča model AHP. 

Avtorica sklepa, da je model AHP primernejše orodje za ocenitev kakovosti ponudbe 

turističnih kmetij. 

 

Pažek idr. (2006, 73–89) so razvili kombinirani (DSM, AHP, DEX) deterministični 

simulacijski model za podporo odločanja na ekoloških kmetijah. KARSIM 1.0 je 

metodologija, ki temelji na integriranem determinističnem simulacijskem sistemu, ki je 

sestavljen iz 74 determinističnih proizvodnih modelov. Model KARSIM 1.0 je bil uporabljen 

na vzorčni ekološki kmetiji za simulacijo petih različnih poslovnih alternativ. Nadalje so bili 

rezultati ocenjevani z dvema večkriterijskima metodama: AHP in DEX. Rezultati raziskave 

kažejo, da je lahko kombinacija determinističnih stroškovno simulacijskih modelov in 
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večkriterijskih modelov odločanja, s poudarkom na finančnih, tehnoloških, tržnih in vidikih 

tveganja, močno orodje za podporo odločanja na ekoloških kmetijah.  

 

Papler in Bojnec (2016, 303–317) sta razvila večkriterijski model za kogeneracijo z lesno 

biomaso.   V raziskavi sta bili uporabljeni dve metodi, Kepner-Tregoe in metoda DEX. 

Vrednotene so bile alternative med štirimi kogeneracijami na lesno biomaso: instalirane moči 

do 50 kW, instalirane moči do 150 kW, instalirane moči do 225 kW in instalirane moči do 

450 kW. Alternative predstavljajo konkretne, obstoječe objekte. Upoštevali so se ekonomski, 

ekološki in tehnični dejavniki. Ovrednotenje naložbe za alternativno ogrevanje z lesno 

biomaso se je uporabilo v dveh korakih, z oceno stanja in oceno tveganja. Proučile so se 

lastnosti odločitvenega procesa s kriteriji, prednostmi in negotovostmi. Ugotovitve kažejo, da 

je naložba v ogrevanje z lesno biomaso stroškovno konkurenčna, zmanjšuje ekološke 

probleme, zagotavlja lokalno samooskrbo goriva, uporablja lesne ostanke in nekakovosten les 

ter zagotavlja delovna mesta prebivalstvu na podeželju. Za skupinske sisteme ob zadostni rabi 

pa predstavlja dodatno možnost za to proizvodnjo toplote in električne energije. Z uporabo 

metode DEX je najboljše ocenjen tehnični vidik, sledi ekonomski vidik, manj vpliven pa je 

okoljski vidik. Najboljšo končno oceno – prav dobro – sta dobili kogeneraciji na lesno 

biomaso 150 kW in 225 kW. 

 

Parra-López, Calatrava-Requena in de-Haro-Giménez (2007, 820–834) so razvili 

večkriterijski odločitveni model primerjalnih prednosti ekološke, integrirane in 

konvencionalne pridelave oliv v Andaluziji v Španiji. Model temelji na metodi AHP, vendar 

se zdi vreden omembe zaradi podobnosti obravnavanega problema. Ocenjevala se je 

večnamenska učinkovitost treh alternativnih načinov pridelave na podlagi ocen različnih 

skupin strokovnjakov. Osnovni vidiki oziroma kriteriji za ocenjevanje v tem modelu so bili: 

ekonomski, tehnični, sociokulturni in okoljski vidik. Rezultati kažejo večjo učinkovitost 

ekološke in integrirane pridelave pred konvencionalno kljub razlikam v ideoloških tendencah 

strokovnjakov za ocenjevanje.  

 

Večina omenjenih modelov je bila razvita postopno. Vhodni podatki večinoma temeljijo na 

ekspertnem mnenju strokovnjakov. Pri večini modelov se osnovni kriteriji združujejo v 

nadrejene oz. primarne kriterije, kot so ekonomski, ekološki, tehnološki, socio-politični itd. 

Pri določenih modelih se končna ocena alternativ bistveno razlikuje od ocen po posameznih 

kriterijih, kar je po teoretičnih konceptih pričakovano, kajti bistveno pri večkriterijskih 

modelih vrednotenja je, da zajamejo celoten nabor odločitvenih dejavnikov, ki imajo vpliv na 

končno oceno. Če so si ocene alternativ pri modelih na osnovi metode DEX podobne ali celo 

enake, je smiselno uporabiti še kakšno drugo metodo, kot je npr. AHP. Raziskovalci 

priporočajo uporabo razvitih večkriterijskih modelov v praksi kot pripomoček pri podpori 

odločanju. 
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4 SEKTORSKA ANALIZA TRGA JABOLK 

 

V tem poglavju je opredeljen namen sektorske analize trga jabolk. Predstavljene so izbrane 

metode zbiranja podatkov. Za lažji uvid v obravnavano problematiko smo preučili stanje na 

trgu jabolk v Sloveniji. Podrobneje je pregledano stanje na trgu dveh obravnavanih načinov 

pridelave jabolk, ekološke in integrirane pridelave. Obračunska kalkulacija se je opravila za 

ocenjevanje ekonomske upravičenosti pridelave jabolk. 

4.1 Opredelitev in namen sektorske analize 

 

Sektorska analiza na trgu jabolk v Sloveniji je razdeljena na dva dela. Prvi del, pregled stanja 

na trgu jabolk v Sloveniji, je narejen na osnovi sekundarnih virov podatkov, pridobljenih od 

SURS-a, Kmetijskega inštituta Slovenije in MKGP. S pregledom stanja na trgu jabolk v 

Sloveniji želimo prikazati trenutno stanje obravnavanih načinov pridelave. 

Drugi del, obračunska kalkulacija ekološke in integrirane pridelave jabolk, pa temelji na 

osnovi primarnih virov podatkov, pridobljenih od enajstih pridelovalcev jabolk. 

 

Z uporabo obračunskih kalkulacij smo izračunali in ocenjevali, ali je ekološka pridelava 

jabolk ekonomsko bolj upravičena kot integrirana pridelava. »Kalkulacija je računski 

postopek obračunavanja stroškov proizvodnje z namenom, da se ugotovi ekonomska 

upravičenost neke proizvodnje.« (Rozman, Turk in Pažek 2009, 32) Izračunali smo 

pomembnejše ekonomske indikatorje, kot so: finančni rezultat pridelave, prelomna cena 

proizvodnje, prelomna točka proizvodnje, lastna cena proizvoda in koeficient ekonomičnosti.  

 

Obračunska kalkulacija je narejena po vzoru tehnološko-ekonomskih modelov na področju 

pridelave sadja in zelenjave. 

 

Povezovanje med tehnološko-ekonomskimi simulacijskimi modeli in večkriterijskimi 

odločitvenimi analizami za poslovno podporo in planiranje proizvodnje na kmetijah 

predstavlja nov način pri razvoju sistemov podpore odločanja v kmetijskem menedžmentu. 

Gre za prioritetno nalogo raziskovalcev na tem področju (Pažek, Rozman in Borec 2007, 8). 

 

Dva pomembna ekonomska indikatorja iz obračunske kalkulacije predstavljata vhodne 

podatke za finančni kriterij v ekonomskem vidiku večkriterijskega modela vrednotenja.  

4.2 Določitev metode zbiranja podatkov 

 

Vhodne podatke za obračunsko kalkulacijo vsake posamezne pridelave smo dobili od enajstih 

različnih pridelovalcev jabolk, od katerih šest pridelovalcev prideluje jabolka na integrirani 

način in pet pridelovalcev na ekološki način. Med teh enajst pridelovalcev smo razdelili 
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anketne vprašalnike za obračunsko kalkulacijo. Anketiranje se je izvedlo v mesecu marcu in 

aprilu 2018. Skupina A so pridelovalci, ki pridelujejo jabolka na ekološki način (imajo 

veljaven ekološki certifikat). Skupina B so pridelovalci, ki pridelujejo jabolka na integrirani 

način (imajo veljaven certifikat za integrirano pridelavo).  

 

Seznam pridelovalcev jabolk se je pridobil na MKGP (katalog prejemnikov certifikatov 

ekološke oz. integrirane pridelave). Pridelovalce smo v osnovi želeli izbrati naključno oz. 

slučajno. 

 

Slučajen je tisti vzorec, katerega vodilni princip je, da ima vsak člen neke podatkovne vrste 

enako možnost biti izbran v vzorec. Tak način vzorčenja predvideva, da nam sestava množice 

ni znana in da se bo reprezentativen vzorec najbolj približal karakteristikam množice, če bo 

slučajno izbran. Najbolj zahteven in rigorozen način naključnega vzorčenja naredimo ob 

pomoči tabele slučajnih številk. Vsakemu členu množice se prida neko število v zaporedju. V 

vzorec vzamemo samo tiste člene množice, katerih številke se zaporedoma »izvlečejo« iz 

tabele slučajnih številk, dokler se ne doseže načrtovana velikost vzorca (Knežević 2010, 259). 

 

Tako smo pridobljenemu seznamu pridelovalcev jabolk določili tabelo naključnih številk in 

naključno izvlekli oz. izžrebali vzorec za obračunsko kalkulacijo. Vendar vsi naključno 

izbrani pridelovalci niso želeli sodelovati v raziskavi, zato smo bili primorani pridelovalce 

izbrati nenaključno. Kontaktirali smo jih nenaključno po katalogu prejemnikov certifikatov. 

Vsi izbrani pridelovalci za raziskavo imajo vsaj hektar ali več intenzivnih nasadov jablan in 

so locirani v vzhodnem delu Slovenije. Gre za namenski vzorec. 

4.3 Stanje na trgu jabolk v Sloveniji 

 

Leta 2016 so se nasadi jablan zmanjšali za 2 %. Letina sadja je bila leta 2016 zaradi 

vremenskih neprilik zelo slaba in podpovprečna, tako v intenzivnih kot ekstenzivnih nasadih, 

pri čemer se je med sadnimi vrstami najbolj poslabšala letina jabolk (Pintar idr. 2017, 57). 

 

Preglednica 4: Pridelek jabolk; 2015 in 2016 

Pridelek (t) Vsi nasadi Intenzivni nasadi Ekstenzivni nasadi 

2015 2016 Indeks  

16/15 

2015 2016 Indeks 

16/15 

2015 2016 Indeks 

16/15 

Jabolka 115.091 59.566 51,8 83.855 42.739 51,0 31.236 16.827 53,9 

Vir: SURS 2018. 
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Preglednica 4 prikazuje pridelek jabolk v letih 2015 in 2016. Pridelek jabolk, ki so v Sloveniji 

najpomembnejša sadna vrsta, se je leta 2016 glede na leto 2015 zmanjšal za 48 % in je bil 39 

% pod povprečjem zadnjih petih let (2011–2015) (Pintar idr. 2017, 58). 

 

Preglednica 5: Izvoz in uvoz jabolk; 2012–2016  

  

 

Izvoz (v 1.000 EUR) Uvoz (v 1.000 EUR) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Jabolka, sveža 12.020 11.952 14.038 19.422 10.550 9.664 10.074 5.601 9.907 9.804 

Vir: SURS 2018. 

 

Preglednica 5 prikazuje izvoz in uvoz svežih jabolk med leti 2012 in 2016 v 1.000 EUR.  

Zunanjetrgovinska bilanca pri jabolkih se je leta 2016 glede na leto 2015 sicer nekoliko 

poslabšala, vendar podobno kot v preteklih letih ostaja pozitivna. Jabolka so tako še zmeraj 

kmetijski proizvod s pozitivnim saldom zunanje trgovine v Sloveniji (Pintar idr. 2017, 59). 

 

 

 

Slika 4: Odkupne cene namiznih jabolk; 2004–2016 

Vir: Pintar idr. 2017, 59. 
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Slika 4 prikazuje gibanje sezonskih in povprečnih letnih cen namiznih jabolk. Leta 2016 je 

bila zaradi ugodnih razmer na evropskem trgu in slabe ponudbe jabolk, pridelanih v Sloveniji, 

povprečna letna odkupna cena namiznih jabolk za 7 % višja od odkupne cene leta 2015. 

Znašala je 0,49 EUR/kg. Odkupna cena je bila tako med najvišjimi v obdobju 2004–2016. 

Višja je bila le leta 2008. Še bolj, in sicer za 24 %, se je povišala sezonska cena namiznih 

jabolk med septembrom in novembrom (čas spravila jabolk) 2016, takrat je znašala 0,48 

EUR/kg in je bila najvišja v obdobju 2004–2016 (Pintar idr. 2017, 59). 

 

Leta 2016 so se ekonomske razmere za pridelavo sadja zaradi izredno slabe letine bistveno 

poslabšale. Odkupne cene namiznih jabolk so bile v času zorenja oz. obiranja sicer višje za 24 

%, vendar povišanje cen ni bilo dovolj, da izravna velik izpad pridelka (Pintar idr. 2017, 60). 

 

 

Slika 5: Osnovni ekonomski kazalci pri pridelavi jabolk 

 (indeks; povprečje 2011–2015 = 100) 

Vir: Pintar idr. 2017, 60. 

Slika 5 prikazuje prihodke in stroške med leti 2011 in 2016 pri pridelavi jabolk. Ekonomski 

rezultati pridelave jabolk so se leta 2016 zaradi izredno slabe letine kljub upoštevanju višjih 

cen in rahlemu znižanju stroškov pridelave poslabšali. Zaradi močne konkurence iz drugih 
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držav, volatilnih vremenskih in tržnih razmer je ekonomska situacija zelo negotova (Pintar 

idr. 2017, 60). 

Pintar idr. (2017, 60) prav tako ocenjujejo, da je bil ekonomski položaj pri sadjarjih, ki jih 

vremenske neprilike niso prizadele, zaradi višjih odkupnih cen boljši kot leto prej. 

Preglednica 6: Pridelava jabolk v intenzivnih nasadih 2012–2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 Indeks 

2016/15 

Površina 

(h) 

2.702 2.643 2.545 2.465 2.416 98,0 

Hektarski 

pridelek (t) 

20,5 26,3 27,9 34,0 17,7 52,0 

Pridelek 

(t) 

55.341 69.574 71.034 83.855 42.739 51,0 

Vir: SURS 2018. 

 

Preglednica 6 prikazuje pridelavo jabolk v intenzivnih nasadih med leti 2012 in 2016. Viden 

je rahel upad v skupnih površinah nasadov. Pridelek in pridelek na hektar se je v letu 2016 

glede na prejšnja leta znižal. Vzrok so neugodni vremenski pogoji. V raziskavi bomo 

obravnavali pridelovalce, ki prakticirajo intenzivni način pridelave jabolk, saj se je izkazalo, 

da za ekstenzivni način ni možno dobiti dovolj podatkov. 

4.4 Ekološka pridelava jabolk 

 

Preglednica 7: Ekološka pridelava jabolk 2015–2017 

Leto Število vključenih 

kmetijskih 

gospodarstev 

Površina (h) Pridelana količina 

jabolk (kg) 

2015 73 142,97 1.115.926 

2016 80 145,21 525.810 

2017 102 287,33 417.450 

Vir: (Sonja Jurcan – MKGP, 23. april 2018, dostopno pri M. S., mitja.senekovic@gmail.com). 

 

Preglednica 7 prikazuje trend naraščanja vključenih sadjarjev v ekološko pridelavo, tako po 

številu vključenih kmetijskih gospodarstev kot po skupnih površinah. Zaradi neugodnih 

vremenskih razmer pa je v zadnjih dveh letih zmanjšan pridelek. 

 

V letu 2017 je bilo v ekološki pridelavi 277,71 ha intenzivnih nasadov, kjer so pridelali 

405.040 kg jabolk, in 9,62 ha ekstenzivnih nasadov, kjer so pridelali 12.410 kg jabolk. 
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4.5 Integrirana pridelava jabolk 

V registru kmetijskih gospodarstev na MKGP podatki kažejo sledeče stanje: v letu 2015 je 

bilo 249 kmetijskih gospodarstev z veljavnim certifikatom za integrirano pridelavo, ki so 

pridelovali jabolka na 1.136 hektarjih površin, in v letu 2016 je bilo 216 kmetijskih 

gospodarstev z veljavnim certifikatom za integrirano pridelavo, ki so pridelovali jabolka na 

936 hektarjih površin (prirejeno po Tomaž Džuban – MKGP, 23. maj 2018, dostopno pri M. 

S., mitja.senekovic@gmail.com). 

4.6 Obračunska kalkulacija proizvodnje jabolk 

 

Kalkulacije so osnovno orodje, ki kmetovalcem oz. sadjarjem služijo kot sistem za podporo 

pri sprejemanju odločitev. Kalkulacije (v angleškem izvirniku »enterprise budget«) 

predstavljajo fizični in finančno ovrednoteni načrt (ali obračun stroškov) na ravni posamezne 

proizvodnje (Rozman, Turk in Pažek 2009, 32).  

 

Kalkulacija je računski postopek obračunavanja stroškov proizvodnje z namenom, da se 

ugotovi ekonomska upravičenost neke proizvodnje. Na podlagi kalkulacije ocenjeni skupni 

stroški proizvodnje in izračunani indikatorji ekonomske uspešnosti so osnova za nadaljnje 

načrtovanje proizvodnje na kmetiji (Rozman, Turk in Pažek 2009, 32). 

 

Glede na namen lahko kalkulacije razdelimo na planske, ki se izdelujejo pred izvedbo neke 

proizvodnje, in na obračunske, ki se izvajajo po izvedeni proizvodnji in se z njimi ugotavlja 

dejanska uspešnost proizvodnje (Rozman, Turk, in Pažek 2009, 32).  

 

Realizirani vzorec zajema pet pridelovalcev iz ekološke in šest pridelovalcev iz integrirane 

pridelave. Predvidevani vzorec je bil sicer šest pridelovalcev iz vsake pridelave, vendar smo 

za ekološko pridelavo dobili vrnjenih le pet anketnih vprašalnikov. Z vzorcem smo zajeli 

manj kot 10 % statistične množice pri obeh načinih pridelave. Pri ekološki pridelavi 6,85 % 

(73 pridelovalcev v letu 2015) in pri integrirani pridelavi 2,41 % (249 pridelovalcev v letu 

2015). To pomeni, da je velikost statistične množice z vidika velikosti vzorca neskončna. 

Variiranje vzorčnih aritmetičnih sredin opisuje standardna napaka ocene aritmetične sredine 

in je enaka: 

 

𝑠𝑒𝑦 =
σ

√𝑛
≈

𝑠

√𝑛
 

 

Za vsak ekonomski indikator smo izračunali standardno napako ocene aritmetične sredine. Za 

izračun smo uporabili programski paket IBM SPSS. 
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4.6.1 Skupni prihodek 

 

Skupni prihodek (SP) predstavlja celotno vrednost proizvodnje 

 

SP = KP * CP 

 

Kjer je: 

SP – skupni prihodek (EUR) 

KP – količina pridelka (kg) 

CP – prodajna cena pridelka (EUR/kg) 

4.6.2 Kalkulacije skupnih stroškov 

 

Kalkulacija skupnih stroškov proizvodnje (angl: enterprise budget) obračunava variabilne in 

pripadajoči delež fiksnih stroškov. Pri tem tipu kalkulacij fiksne stroške kmetije 

prerazporedimo na posamezne proizvodnje. Način prerazporeditve fiksnih stroškov je lahko 

sporen in lahko prikaže rezultate slabše ali bolje, kot so v resnici. Zato mora biti način 

razporeditve fiksnih stroškov rezultat natančnega premisleka in mora odslikavati dejansko 

situacijo (Rozman, Turk in Pažek 2009, 33). V nalogi obravnavamo pridelavo jabolk, ki se 

pridelujejo tudi na mešanih kmetijah, zato je pomembno, da se fiksni stroški na takšnih 

kmetijah razporejajo natančno.  

Preglednica 8: Struktura kalkulacije skupnih stroškov v rastlinski pridelavi  

Rastlinska proizvodnja 

Variabilni stroški 

(a) Stroški materiala 

(b) Stroški domačega dela 

(c) Stroški najetega dela 

(d) Stroški domačih strojnih storitev 

(e) Stroški najetih strojnih storitev 

 

Fiksni stroški 

(f) Amortizacija 

(g) Preneseni fiksni stroški kmetije 

(h) Stroški kapitala 

 

(∑ a..h) Skupni stroški (SS) 

Vir: Rozman, Turk in Pažek 2009, 33. 
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Preglednica 8 prikazuje strukturo kalkulacije skupnih stroškov v pridelavi rastlinske prehrane, 

torej tudi pridelavi jabolk. V anketnem vprašalniku za obračunsko kalkulacijo smo navedli 

strukturo skupnih stroškov z dvema razlogoma, in sicer za olajšano delo sadjarjem, kateri 

stroški nas zanimajo oz. kaj vse štejemo med skupne stroške proizvodnje jabolk, in za čim 

bolj realno sliko dejanskega stanja. 

 

Aplikacija teorije stroškov je pomembna z vidika ugotavljanja kritične točke gospodarnosti in 

njene občutljivosti na spremembe različnih spremenljivk. Da bi lahko maksimirali poslovni 

izid podjetja, je treba natančno proučiti te spremenljivke, ki imajo učinek na kritično točko 

gospodarnosti oz. na prelomno točko proizvodnje (Bojnec idr. 2007, 121). 

4.6.3 Finančni rezultat pridelave 

 

Finančni rezultat (FR) je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi stroški proizvodnje (ta 

indikator lahko definiramo tudi kot dobiček ali profit) (Rozman, Turk in Pažek 2009, 34): 

 

FR = SP – SS 

 

Kjer je:  

FR – finančni rezultat (EUR/enoto) 

SP – skupni prihodek (EUR/enoto) 

SS – skupni stroški pridelave (EUR/enoto) 

4.6.4 Prelomna cena proizvodnje 

 

Prelomna cena proizvodnje (PCP) je ekvivalent lastni ceni, tj. tista cena, ki pri določenem 

obsegu proizvodnje (količina pridelka) pokrije vse stroške pridelave oz. proizvodnje 

(Rozman, Turk in Pažek 2009, 46).  

PCP = SS / KP 

 

Kjer je:  

PCP – prelomna cena proizvodnje (EUR/enoto) 

SS – skupni stroški pridelave (EUR/enoto) 

KP – količina pridelka (kg) 

4.6.5 Prelomna točka proizvodnje 

 

Prelomna točka proizvodnje (prag pokritja) je v bistvu minimalni pridelek, ki ga moramo 

doseči, da bomo pokrili vse stroške proizvodnje (Rozman, Turk in Pažek 2009, 46). Točka 
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preloma oz. kritična točka gospodarnosti je tista točka, kjer se celotni prihodki in celotni 

stroški izenačijo. Podjetje ima v tej točki ničelni dobiček (Bojnec idr. 2007, 125). 

 

PTP = SS / CP 

 

Kjer je: 

PTP – prelomna točka proizvodnje (kg) 

SS – skupni stroški pridelave (EUR) 

CP – prodajna cena pridelka (EUR/kg) 

4.6.6 Lastna cena proizvoda 

 

Lastna cena proizvoda je definirana kot strošek na enoto proizvoda. Polno lastno ceno 

izračunamo tako, da skupne stroške pridelave delimo s količino pridelave oz. proizvodnje v 

danem časovnem obdobju (Bojnec idr. 2007, 201). 

 

LC = SS / KP 

 

Kjer je: 

LC – lastna cena (EUR/enoto) 

SS – skupni stroški pridelave (EUR) 

KP – količina pridelka (kg) 

4.6.7 Koeficient ekonomičnosti 

 

Koeficient ekonomičnosti (KE) je razmerje med skupnimi prihodki in skupnimi stroški. 

Proizvodnje s koeficientom ekonomičnosti, večjim od ena, so ekonomsko upravičene (KE > 

1), medtem ko pri koeficientih, manjših od ena, proizvajamo z izgubo (KE < 1) (Rozman, 

Turk in Pažek 2009, 35). 

 

KE = SP / SS 

 

Kjer je: 

KE – koeficient ekonomičnosti 

SP – skupni prihodki pridelave 

SS – skupni stroški pridelave 
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4.6.8 Rezultati obračunske kalkulacije 

Obračunska kalkulacija je narejena za hektarsko površino za leto 2015. Leto 2015 smo izbrali 

zato, ker je bila to leto dobra letina in dobri vremenski pogoji za pridelavo jabolk na celotnem 

območju Slovenije. 

 

Skupina A – ekološka pridelava, 

Skupina B – integrirana pridelava. 

 

Pridobljene podatke (skupna površina nasada v hektarjih, skupni stroški nasada, skupni 

pridelek v tonah, prodajna – odkupna cena) smo obdelali tako, da smo izračunali povprečje za 

skupino A in skupino B. Na podlagi pridobljenih in izračunanih podatkov so se izračunali 

pomembnejši ekonomski indikatorji: skupni prihodek, finančni rezultat pridelave, prelomna 

cena proizvodnje, prelomna točka proizvodnje, lastna cena proizvoda in koeficient 

ekonomičnosti (prikazano v Preglednici 9 za ekološko in Preglednici 11 za integrirano 

pridelavo). Izračunali smo še standardno napako ocene aritmetične sredine za vsak ekonomski 

indikator z namenom, da se ugotovi reprezentativnost vzorčne populacije. 

 

Preglednica 9: Ekonomska analiza ekološke pridelave – povprečje skupina A 

Količina 

pridelka 

(t/ha) 

Prodajna 

cena 

(eur/kg) 

Skupni 

strošek 

(eur/ha) 

Skupni 

prihodek 

(eur/ha) 

Finančni 

rezultat 

(eur) 

PCP 

(eur/kg) 

PTP 

(kg) 

LC 

(eur) 

KE 

18.061 1,10 9.410 19.613 10.204 0,53 8.693 0,53 2,12 

 

Preglednica 10: Standardna napaka ocene aritmetične sredine za ekološko pridelavo – 

skupina A 

Finančni 

rezultat 

(eur) 

PCP 

(eur/kg) 

PTP 

(kg) 

LC 

(eur) 

KE 

548 0,03 502 0,03 0,03 

 



 

39 

Preglednica 11: Ekonomska analiza integrirane pridelave – povprečje skupina B 

Količina 

pridelka 

(t/ha) 

Prodajna 

cena 

(eur/kg) 

Skupni 

strošek 

(eur/ha) 

Skupni 

prihodek 

(eur/ha) 

Finančni 

rezultat 

(eur) 

PCP 

(eur/kg) 

PTP 

(kg) 

LC 

(eur) 

KE 

30.714 0,30 8.967 10.769 1.803 0,33 29.514 0,33 1,22 

 

Preglednica 12: Standardna napaka ocene aritmetične sredine za integrirano pridelavo 

– skupina B 

Finančni 

rezultat 

(eur) 

PCP 

(eur/kg) 

PTP 

(kg) 

LC 

(eur) 

KE 

502 0,075 2.076 0,075 0,07 

 

Na osnovi izračunanih standardnih napak ocene aritmetične sredine, ki so prikazani v 

Preglednici 10 za ekološko in Preglednici 12 za integrirano pridelavo, sklepamo, da je vzorec 

pridelovalcev reprezentativen za vhodne podatke obračunske kalkulacije ekonomske 

upravičenosti pridelave jabolk in zastopa populacijo kot celoto. 

 

Rezultati kažejo, da je količina pridelka višja pri integrirani pridelavi. Prodajna cena je višja 

pri ekološki pridelavi. Skupni strošek na hektar je nižji pri integrirani pridelavi. Prihodek na 

hektar je višji pri ekološki pridelavi. Finančni rezultat je višji pri ekološki pridelavi. Prelomna 

cena proizvodnje je nižja pri integrirani pridelavi. Prelomna točka proizvodnje je nižja pri 

ekološki pridelavi. Lastna cena proizvoda je nižja pri integrirani pridelavi. Koeficient 

ekonomičnosti je višji pri ekološki pridelavi. Rezultati obračunske kalkulacije so pričakovani 

in skladni s teoretičnimi spoznanji. Ekološka pridelava jabolk je ekonomsko bolj upravičena 

kot integrirana pridelava jabolk. 

 

Treba je opozoriti na specifičnost kmetijstva in tako tudi pridelave sadja. Gre za splet veliko 

različnih stanj, ki pogojujejo svojevrstno naravo kmetijske proizvodnje. Celotna rastlinska 

proizvodnja je močno odvisna od vremenskih vplivov, kar pomeni, da ni mogoče z 

zanesljivostjo napovedati količine pridelkov kot tudi ne dogajanja na trgu kmetijskih 

pridelkov. Posledično to lahko pomeni velika cenovna nihanja pridelkov rastlinske 

proizvodnje v izrazito slabih ali dobrih letinah (Turk 2001, 17). Z drugimi besedami to 

pomeni, da bi lahko dosegli nekoliko drugačne rezultate obračunske kalkulacije v drugih letih 
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ali pri naboru drugih pridelovalcev (mikroklimatske vremenske razmere posameznega leta 

itd.). 
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5 RAZVOJ VEČKRITERIJSKEGA MODELA VREDNOTENJA 

Pri razvoju večkriterijskega modela vrednotenja smo najprej identificirali naš odločitveni 

problem. Nato smo določili kriterije oz. parametre za ocenjevanje alternativ. Sledila je 

definicija funkcij koristnosti za vse kriterije v razvitem modelu, opis variant oz. alternativ in 

na koncu vrednotenje in analiza dveh obravnavanih načinov pridelave jabolk. Opravili smo še 

analizo občutljivosti razvitega modela vrednotenja. 

5.1 Identifikacija odločitvenega problema 

 

Prva faza se začne ob zavedanju, da moramo rešiti odločitveni problem, ki je dovolj zahteven, 

da ga je smiselno reševati na sistematičen in organiziran način (Bohanec 2012, 19).   

 

Odločitveni problem za nalogo je bil zaznan, ker nismo zasledili raziskave za izbiro 

najučinkovitejšega načina pridelave jabolk, ki bi temeljil na večkriterijskem modelu 

vrednotenja različnih alternativ pridelave jabolk.  

 

Oblikuje se odločitvena skupina, katero sestavljajo odločevalci (t. i. lastniki problema): to so 

tisti, ki se morajo v končni fazi odločiti in nosijo odgovornost za odločitev (Rajkovič 2001, 

povz. po Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 13). 

 

V našem primeru bodo »odločevalci« sadjarji, katerih odgovori na anketna vprašanja bodo 

predstavljali vhodne podatke za vrednotenje modela. 

 

S stališča odločanja v skupini imajo hierarhični večparametrski modeli nekaj pomembnih 

lastnosti: imajo strukturo, imajo notranje (izpeljane) parametre in so odprti. To pomeni, da pri 

vrednotenju alternativ ne dajejo samo končnih ocen, pač pa je možno »pogledati vanje« in si 

ogledati, kako in zakaj je prišlo do ocen. Pogledamo lahko strukturo in medsebojne odvisnosti 

parametrov. Ogledamo si lahko formule, uteži ali odločitvena pravila, skratka vse elemente, 

na osnovi katerih poteka vrednotenje. Za vsako alternativo lahko ugotovimo, kakšne so bile 

vhodne vrednosti, na osnovi katerih je bilo opravljeno vrednotenje. Zelo je pomembno, da 

lahko poleg končnih rezultatov vrednotenja, ki jih ponazarja koren drevesa parametrov, 

pogledamo tudi vrednosti, ki so jih pri vrednotenju zavzeli notranji (izpeljani) parametri 

modela. Izhodni rezultat vrednotenja torej ni ena sama ocena, pač pa množica ocen, ki 

ustrezajo vrednostim izpeljanih parametrov (Bohanec 2012, 147). 

 

Za kompleksnejše odločitvene probleme je priporočljivo v delo skupine vključiti tudi (Jereb, 

Bohanec in Rajkovič 2003, 13): 

- strokovnjake, ki imajo poglobljeno znanje o dani problematiki in lahko svetujejo pri 

izdelavi odločitvenega modela, 



 

42 

- odločitvenega analitika – metodologa, ki kot moderator koordinira učinkovitost in 

usklajenost dela skupine ter ureja ustrezno metodološko in računalniško podporo 

odločanju, 

- zastopnike tistih, ki jih končna odločitev tangira. 

5.2 Identifikacija kriterijev 

To je faza, v kateri se določajo kriteriji oz. atributi oz. parametri, na osnovi katerih se 

ocenjujejo alternative, in zasnuje struktura odločitvenega modela. Pomembno je, da se pri tem 

ne spregledajo kriteriji, ki imajo ključen vpliv na odločitev (načelo polnosti). Pri izdelavi 

modela je treba upoštevati tudi nekatere druge zahteve, kot so celovitost, neredundantnost in 

operativnost (merljivost) kriterijev (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 13).  

 

Identifikacija kriterijev je do neke mere odvisna od uporabljene metodologije. Postopek se 

navadno izvaja po naslednjih korakih (Bohanec in Rajkovič 1995, 430): 

- Seznam kriterijev: Individualno ali skupinsko oblikujemo nestrukturiran spisek kriterijev, 

ki jih nameravamo upoštevati pri odločanju. 

- Strukturiranje kriterijev: Kriterije hierarhično uredimo. Upoštevamo medsebojne 

odvisnosti in vsebinske povezave med kriteriji. Tiste kriterije, za katere ocenimo, da so 

izraženi znotraj ostalih kriterijev, zavržemo in po potrebi določimo dodatne. Zavržemo 

tudi nepomembne kriterije. Dobljen rezultat je drevo kriterijev. 

- Merske lestvice: Dobljenim kriterijem v drevesu definiramo merske lestvice oz zaloge 

vrednosti, ki jih lahko zavzamejo kasneje pri vrednotenju. Določimo še eventualne druge 

lastnosti (na primer urejenost). 

 

Osnovni in najpomembnejši princip pri identifikaciji kriterijev je t. i. polnost kriterijev oz. 

parametrov. Nabor kriterijev je poln, kadar dodajanje novih nima vpliva na rezultate 

vrednotenja alternativ. To pomeni, da se morajo pri razvoju modela vrednotenja definirati in 

zajeti vsi ključni parametri. To so tisti, ki imajo pomemben vpliv na končno oceno alternativ. 

V vsakem primeru naj ne bi spregledali bistvenih parametrov, saj bi sicer prišli do popačene 

slike vrednotenja (Bohanec 2012, 102). 

 

Noben izpeljani kriterij naj ne bi imel več kot štiri podredne kriterije oz. parametre. Še bolje 

je, če ima le dva ali tri. Tako se izognemo »kombinatorični eksploziji«, zaradi katere lahko 

postanejo odločitvene tabele zelo velike. Posledično je pri izredno velikih tabelah tudi težje 

definirati funkcije koristnosti (Bohanec 2012, 126). 

 

Kriteriji za razviti model v raziskavi so se identificirali na osnovi pregledane literature (prvi 

korak – spisek kriterijev). Po tem koraku je bil razvit prototip modela in v posvetovanju z 

ekspertom – pridelovalcem jabolk, ki je dolgoletni sadjar z bogatimi izkušnjami, korigiran ob 
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upoštevanju zahtev polnosti, celovitosti, neredundantnosti in operativnosti. Nekatere kriterije 

smo zavrgli, nekaterim določili nove zaloge vrednosti in nekatere dodali (drugi korak –

strukturiranje kriterijev) in tako dobili končni seznam kriterijev. Na osnovi identificiranih 

kriterijev se je sestavil anketni vprašalnik. 

 

Anketni vprašalnik se je razdelil med 20 pridelovalcev ekološke pridelave in med 30 

pridelovalcev integrirane pridelave jabolk. Kot že omenjeno pri sektorski analizi, smo seznam 

pridelovalcev jabolk pridobili na MKGP (katalog prejemnikov certifikatov ekološke oz. 

integrirane pridelave). Kot pri sektorski analizi smo pridelovalce želeli izbrati naključno oz. 

slučajno tudi za ta del raziskave, vendar smo tudi v tem primeru imeli težave z odzivnostjo oz. 

nepripravljenostjo sodelovanja naključno izbranih sadjarjev za raziskavo.  

Zato smo pridelovalce izbrali nenaključno. Kontaktirali smo jih nenaključno po katalogu 

prejemnikov certifikatov. Vsi izbrani pridelovalci za raziskavo imajo vsaj hektar ali več 

intenzivnih nasadov jablan in so locirani v vzhodnem delu Slovenije. Gre za namenski vzorec. 

Anketiranje se je izvedlo v mesecu marcu in aprilu 2018. 

 

 

 

Slika 6: Drevo kriterijev razvitega modela vrednotenja 

Slika 6 prikazuje drevo kriterijev modela vrednotenja, ki sestoji iz štirih primarnih kriterijev: 

ekonomski vidik, okoljski vidik, socialni vidik in tehnološki vidik. Osnovnih kriterijev je 

sedemnajst. Izpeljanih kriterijev je devet. Skupaj (upoštevajoč tudi UPJ) je tako v modelu 

šestindvajset kriterijev. 
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Pri določanju merskih lestvic pri metodi DEX se priporoča upoštevati naslednje nasvete 

(Bohanec 2012, 127): 

- Urejenost: Zaloge vrednosti naj bi bile urejene od slabih (nezaželenih) proti dobrim 

(zaželenim) vrednostim. Takšna urejenost pomembno poveča k razumljivosti modela in 

pripomore k lažjemu zajemanju funkcij koristnosti. 

- Število vrednosti posameznega parametra: Priporoča se, da posamezen parameter 

zavzame čim manj različnih vrednosti, vendar dovolj, da lahko z njimi opišemo vse 

odločitvene situacije, ki se bistveno razlikujejo. 

- Število vrednosti parametrov v drevesu: Število vrednosti naj počasi narašča od 

podrednih proti nadrednim parametrom. 

- Vrednosti numeričnih parametrov: Metoda DEX ne omogoča zveznih parametrov. Zato 

moramo zvezne parametre diskretizirati. Eden od načinov je, da mersko lestvico 

diskretiziramo na posamezne intervale in tako pretvorimo numerične vrednosti v 

kvalitativne oz. simbolične. 

 

Slika 7: Drevo kriterijev razvitega modela z zalogami vrednosti oz. merskimi lestvicami 

Slika 7 prikazuje zaloge vrednosti posameznih kriterijev. Vse zaloge vrednosti so urejene od 

najslabših do najboljših vrednosti in vsebujejo kar se da malo različnih vrednosti. Čim več 

parametrom smo poskušali določiti le po tri vrednosti. Vendar smo pri nekaterih določili tudi 

štiri, saj izkušnje kažejo, da so rezultati vrednotenja alternativ tako bolj reprezentativni.  
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5.3 Definicija funkcij koristnosti 

 

Posebnost metode DEX so funkcije koristnosti, ki jih definiramo s tabelami. V tabelo 

vnesemo vse kombinacije vrednosti podrednih parametrov in nato za vsako navedeno 

kombinacijo definiramo vrednost, ki jo v tem primeru zavzame nadredni parameter. Funkcijo 

koristnosti torej definiramo po točkah. Vsaka definirana kombinacija ponazarja posamezno 

točko funkcije. Vsako točko lahko interpretiramo tudi kot preprosto pravilo »če–potem« 

(Bohanec 2012, 129). 

 

Tabel pri metodi DEX ne definiramo »ročno«, pač pa s pomočjo ustreznih računalniških 

programov, npr. s programom DEXi. Program samodejno pripravi tabelo z vpisanimi 

kombinacijami vrednosti. Uporabnik mora definirati le vrednosti nadrednih parametrov. 

Program poskrbi za to, da se vpisane vrednosti skladajo z urejenostjo parametrov oz. da z 

naraščanjem vrednosti urejenih parametrov narašča tudi vrednost funkcije ali ostaja vsaj 

konstantna. Takšne funkcije so monotone (Bohanec 2012, 129). 

 

Program DEXi nam omogoča, da lahko funkcijo koristnosti definiramo le delno. Na osnovi 

delno določenih pravil lahko DEXi delno ali v celoti določi tudi nekatere druge vrednosti 

(Bohanec 2012, 250). 

 

Za takšen način določanja funkcij koristnosti pa je treba definirati uteži posameznih 

parametrov oz. kriterijev. Ta način se imenuje model utežne vsote (Jereb, Bohanec in 

Rajkovič 2003, 18). V našem primeru smo pri funkciji koristnosti za finančni kriterij določili 

50 % za atribut finančni rezultat in 50 % za atribut koeficient ekonomičnosti. S tem smo 

predvideli, da je funkcija koristnosti za atribut finančni kriterij ravnina. 
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Slika 8: Funkcija koristnosti za parameter finančni kriterij 

Slika 8 prikazuje funkcijo koristnosti oz. odločitvena pravila za finančni kriterij. Najprej smo 

definirali pravilo številka 1, ki pravi, da je finančni kriterij nesprejemljiv, če je finančni 

rezultat nesprejemljiv in hkrati tudi koeficient ekonomičnosti slab. Nato smo definirali pravilo 

številka 8, ki pravi, da je finančni kriterij dober, če sta hkrati dobra tudi finančni rezultat in 

koeficient ekonomičnosti. Kot tretje smo definirali pravilo številka 12. Če sta finančni rezultat 

in koeficient ekonomičnosti odlična, potem je tudi finančni kriterij odličen. Na osnovi treh 

definiranih pravil je program DEXi določil oz. definiral vsa preostala pravila.  

Narejeno tabelo preverimo in eventualno popravimo tista pravila oz. točke, ki se nam ne zdijo 

ustrezni. Tako program DEXi omogoča, da prvotno dobljeno ravnino po potrebi 

preoblikujemo v funkcijo koristnosti, ki bolj ustrezno izraža naše preference (Jereb, Bohanec 

in Rajkovič 2003, 18). 
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Slika 9: Določanje uteži za parametra finančni rezultat in koeficient ekonomičnosti 

Takšen način določanja funkcij koristnosti uporabnika programa DEXi razbremenjuje in mu 

olajša delo. Z vsakim novim definiranim pravilom se vsaj na začetku hitro povečuje 

določenost funkcije. Določenost v splošnem narašča hitreje kot definiranost funkcije 

(Bohanec 2012, 252). 

 

S Slike 9 je razvidno, da je program DEXi funkcijo koristnosti iz začetne predvidene ravnine 

(50 % za atribut finančni rezultat in 50 % za atribut koeficient ekonomičnosti) aproksimiral z 

ravnino. Dejanski uteži sta tako 52 % za atribut finančni rezultat in 48 % za atribut koeficient 

ekonomičnosti. Aproksimacijska ravnina definirane funkcije koristnosti se tako rahlo 

razlikuje od začetne. 

 

Z načinom modela utežne vsote smo definirali tudi vse preostale funkcije koristnosti v 

modelu vrednotenja.  

 

Dopustni intervali vrednosti, ki jih za vsa še nedefinirana pravila sproti izračunava DEXi in 

vpisuje v tabelo, uporabniku tudi pomagajo razumeti medsebojne vplive definiranih pravil in 

mu svetujejo, katere vrednosti lahko vpiše v določena mesta v tabeli. Upoštevanje teh 

omejitev tudi zagotavlja, da bo celotna tako definirana funkcija na koncu dejansko monotona 

in v tem smislu tudi »pravilna« (Bohanec 2012, 252).  
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Slika 10: Določanje uteži za kriterije ekonomski vidik, okoljski vidik, socialni vidik in 

tehnološki vidik 

Slika 10 prikazuje določitev uteži za štiri najvišje ležeče kriterije – primarni nivo. Za kriterij 

ekonomski vidik smo določili utež 30 %. Ekonomski vidik je namreč najpomembnejši. Brez 

ekonomskega preživetja ni ničesar drugega. Za kriterij okoljski vidik smo določili utež 25 %. 

Okoljski vidik je po našem mnenju namreč pomembnejši od socialnega in tehnološkega 

vidika, ki smo jima določili 23 % – socialni vidik in 22 % – tehnološki vidik. Ostalim nižje 

ležečim kriterijem v modelu nismo spreminjali uteži, saj ocenjujemo, da so enako pomembni. 

 

V našem modelu vrednotenja – učinkovitost pridelave jabolk – je definiranih 256 

elementarnih odločitvenih pravil. Gre za število možnih kombinacij vrednosti vhodnih 

spremenljivk oz. število diskretnih »točk« funkcije. Izpeljanih odločitvenih pravil je 377. Kot 

že ime pove, gre za izpeljana odločitvena pravila iz elementarnih. Tako je celotna tabela za 

prikaz v nalogi prevelika in nepregledna. Navedena je v prilogi na koncu naloge.  

 

DEXi pa lahko izdela tudi tabele agregiranih pravil (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 18). 

Prevelike in premalo pregledne tabele lahko skuša program DEXi čim bolj skrčiti, hkrati pa 

ohraniti njihovo razumljivost. To naredi tako, da preiskuje točke funkcije in išče čim večja 

večdimenzionalna pravokotna področja, v katerih je vrednost funkcije konstantna. Vsako tako 

skupino točk predstavi s po eno vrstico v »skrčeni« tabeli. Značilnost te tabele je, da v 

stolpcih, ki ustrezajo argumentom funkcije (vhodnim atributom), v splošnem ne nastopajo le 

posamezne vrednosti argumentov, pač pa intervali njihovih vrednosti. DEXi gradi takšno 

tabelo z različico prekrivnega algoritma. Gre za algoritme, ki se na področju strojnega učenja 

uporabljajo za gradnjo pravil »če-potem« iz podatkov (Kononenko 2005, cit. po Bohanec 
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2012, 258). Prav zato eno vrstico v skrčeni tabeli pogosto imenujemo tudi izpeljano pravilo. 

»Izpeljano« zato, da ga ločimo od osnovnih pravil, to je posameznih točk funkcije (Bohanec 

2012, 258). 

 

 

Slika 11: Kriterij socialni vidik z izpeljanimi pravili 

Slika 11 prikazuje funkcijo socialni vidik z izpeljanimi pravili. Namesto 48 vrstic v prvotni 

tabeli jih je prikazanih 43. Znak >= pomeni vsaj takšno ali večjo (boljšo) vrednost parametra. 

Znak <= pomeni manjšo (slabšo) ali vsaj takšno vrednost parametra. Znak * pomeni katero 

koli vrednost parametra. Tako sta se npr. prvi dve odločitveni pravili v prvotni tabeli skrčili v 

le eno pravilo tabele z izpeljanimi pravili. Prvo pravilo pravi, da je socialni vidik slab, če je 

obtoževanje kmetov zaradi odnosa do okolja veliko, tveganje za zdravje na kmetiji veliko in 

poštenost do sebe in potrošnika manjša ali enaka vrednosti srednja. 
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5.4 Opis variant 

Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev. Osnovni kriteriji so tisti, ki ležijo 

na listih drevesa (oz. to so najnižji kriteriji). Do tega opisa pridemo z bolj ali manj zahtevnim 

preučevanjem variant in zbiranjem podatkov o njih (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 14). 

 

Slika 12: Opis variant 

Slika 12 prikazuje opis variant v programu DEXi. V našem primeru izbiramo med dvema 

variantama: med ekološko in integrirano pridelavo jabolk.  

Vhodni podatki za opis variant so bili pridobljeni iz obračunske kalkulacije in anketnega 

vprašalnika. Za kriterija finančni rezultat in koeficient ekonomičnosti smo podatke pridobili iz 

obračunske kalkulacije. V tem primeru smo kvantitavne podatke oz. vrednosti pretvorili v 

kvalitativne, saj metoda DEX uporablja le diskretne parametre.  

Preglednica 13: Finančni rezultat 

Kvantitativne vrednosti Kvalitativne vrednosti 

<0 nesprejemljiv 

>0 in <=4.000 slab 

>4.000 in <=8.000 dober 

>8.000 odličen 
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Preglednica 13 prikazuje pretvorbo kvantitativnih podatkov v kvalitativne za kriterij finančni 

rezultat. 

Finančni rezultat je pri ekološki pridelavi odličen (10.204 EUR) in pri integrirani pridelavi 

slab (1.803 EUR). Če upoštevamo izračunano standardno napako ocene aritmetične sredine za 

finančni rezultat, ki znaša pri ekološki pridelavi 548 EUR in pri integrirani pridelavi 502 

EUR, ostanejo kvalitativne vrednosti še znotraj določene oz. opisane vrednosti kriterija. 

Preglednica 14: Koeficient ekonomičnosti 

Kvantitativne vrednosti Kvalitativne vrednosti 

<1 Slab 

>=1 in <=2 Dober 

>2 Odličen 

 

Preglednica 14 prikazuje pretvorbo kvantitativnih podatkov v kvalitativne za kriterij 

koeficient ekonomičnosti. 

Koeficient ekonomičnosti je pri ekološki pridelavi odličen (2,12) in pri integrirani pridelavi 

dober (1,22). Če upoštevamo izračunano standardno napako ocene aritmetične sredine za KE, 

ki znaša pri ekološki pridelavi 0,03 in pri integrirani pridelavi 0,07, ostanejo kvalitativne 

vrednosti prav tako znotraj določene oz. opisane vrednosti kriterija. 

 

Vhodne podatke za preostale kriterije smo pridobili na osnovi anketnega vprašalnika, ki smo 

ga, kot že omenjeno, razdelili med 20 sadjarjev, ki imajo ekološki certifikat, in 30 sadjarjev, 

ki imajo certifikat za integrirano pridelavo. V vprašalniku je bilo pojasnjeno, da se ocenjuje 

učinkovitost pridelave jabolk iz štirih različnih vidikov: ekonomski vidik, okoljski vidik, 

socialni vidik in tehnološki vidik. Tako so bila vprašanja za lažje razumevanje ločena po teh 

vidikih. Navedeno je bilo, da se ocenjuje subjektivno mnenje glede na pridelavo, ki jo 

pridelovalec/anketiranec izvaja. Torej ekološki sadjarji ocenjujejo za ekološki način in sadjarji 

iz integrirane pridelave za integrirani način. Zagotovili smo jim, da je anketa anonimna in da 

bodo podatki uporabljeni izključno za raziskovalne namene. Tako je moč pričakovati bolj 

objektivne odgovore. Anketni vprašalnik je naveden v prilogi na koncu naloge. 

 

Vprašanja so izhajala iz 15 kriterijev modela, ki so navedeni na Sliki 12 (opis variant): tržna 

perspektivnost, potrebna promocija, vpliv uporabe FFS na podtalno vodo, vpliv uporabe 

gnojil na podtalno vodo, degeneracija tal, ohranjanje dobrih bivalnih razmer za druga živa 

bitja (koristne živali) v nasadih, obtoževanje kmetov zaradi odnosa do okolja, tveganje za 
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zdravje na kmetiji, poštenost do sebe in potrošnika, toleranca na škrlup, toleranca na pepelasto 

plesen, toleranca na jablanov rak, občutljivost sort na pozebo, skladiščna sposobnost in 

zahtevnost obvladovanja plevelov in obdelava tal v nasadih. Sadjarji so vsakemu kriteriju 

določili eno od zalog vrednosti, ki smo jih definirali v modelu. Pravilno izpolnjenih in 

vrnjenih smo dobili 18 vprašalnikov od ekoloških pridelovalcev in 29 vprašalnikov od 

pridelovalcev, ki pridelujejo na integrirani način. 

 

Z vzorcem smo zajeli več kot 10 % statistične množice – pri ekološki pridelavi 24,66 % (73 

pridelovalcev v letu 2015) in pri integrirani pridelavi 11,65 % (249 pridelovalcev v letu 

2015), kar pomeni, da je populacija končna.  

 

Za vsak kriterij smo na podlagi analize pridobljenih odgovorov (izračunali so se odstotki za 

vsako možno vrednost na merski lestvici posameznega kriterija) naredili opis variant.  

5.5 Vrednotenje in analiza ekološke in integrirane pridelave jabolk 

 

Vrednotenje variant je postopek določanja končne ocene variant na osnovi njihovega opisa po 

osnovnih kriterijih. Potek vrednotenja je na način »od spodaj navzgor« v skladu s strukturo 

kriterijev in funkcijami koristnosti. Varianta oz. alternativa, ki dobi najvišjo oceno, je 

načeloma najboljša. Načeloma zato, ker na končno oceno vpliva veliko različnih dejavnikov 

in pri vsakem od njih lahko pride do napake. Poleg tega sama končna ocena običajno ni 

dovolj za celovito sliko o posamezni varianti (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 14). 

 

Zato je treba variante analizirati in poskušati odgovoriti na naslednja vprašanja (Jereb, 

Bohanec in Rajkovič 2003, 15): 

- Kako se je izračunala končna ocena – na osnovi katerih vrednosti kriterijev in katerih 

funkcij? So vrednosti kriterijev in uporabljene funkcije koristnosti ustrezne? 

- Je končna ocena v skladu s pričakovanji ali odstopa in zakaj? Kateri kriteriji so najbolj 

prispevali k takšni oceni? 

- Katere so ključne prednosti in pomanjkljivosti posamezne variante? 

- Kakšna je občutljivost odločitve: kako spremembe vrednosti kriterijev vplivajo na 

končno oceno? Ali je mogoče variante izboljšati? Katere spremembe povzročijo bistveno 

poslabšanje ocen variant? 

- V čem se variante bistveno razlikujejo med seboj? 

 

Šele z odgovori na ta vprašanja pridemo do celovite slike o variantah in s tem do 

kakovostnejše, bolje utemeljene in preverjene odločitve (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 

15). V nadaljevanju analiziramo rezultate in skušamo odgovoriti na ta vprašanja. 
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Slika 13: Rezultati vrednotenja – ocene za vse kriterije 

Slika 13 prikazuje končni rezultat vrednotenja, ki je naveden v vrstici UPJ. Ekološka 

pridelava je dobila oceno prav dobro. Integrirana pridelava je dobila oceno dobro. Pri 

podrobnejši analizi variant si lahko pomagamo z grafikoni, ki jih izdela program DEXi. 
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Slika 14: Grafikon – ekološka pridelava: primarni kriteriji 

Slika 14 prikazuje bistveni prednosti ekološke pridelave pred integrirano pridelavo glede na 

primarne kriterije. To sta okoljski in socialni vidik, ki sta dobila najboljši možni oceni. 

Okoljski vidik je dobil oceno minimalen vpliv in socialni vidik oceno odlično. Ekonomski 

vidik je dobil oceno dober. Slabše se je izkazal tehnološki vidik, ki je dobil oceno zahtevno. 
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Slika 15: Selektivna razlaga za ekološko pridelavo – slabosti in prednosti 

Na Sliki 15 vidimo kriterije, ki predstavljajo bistvene prednosti oz. slabosti za varianto 

ekološka pridelava. Ti kriteriji so dobili najboljše oz. najslabše možne ocene. Enajst osnovnih 

kriterijev predstavlja prednosti ekološke pridelave: finančni rezultat, koeficient 

ekonomičnosti, tržna perspektivnost, vpliv uporabe FFS na podtalno vodo, vpliv uporabe 

gnojil na podtalno vodo, degeneracija tal, ohranjanje dobrih bivalnih razmer za druga živa 

bitja (koristne živali) v nasadih, obtoževanje kmetov zaradi odnosa do okolja, tveganje za 

zdravje na kmetiji, poštenost do sebe in potrošnika in toleranca na škrlup. Edina slabost 

ekološke pridelave je kriterij občutljivost sort na pozebo. 
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Slika 16: Grafikon – integrirana pridelava 

S Slike 16 je razvidno, da je glede na primarne kriterije največja pomanjkljivost pri integrirani 

pridelavi ekonomski vidik, ki je bil ocenjen kot slab. Okoljski vidik je pri integrirani pridelavi 

dobil oceno majhen vpliv, torej eno oceno slabše kot pri ekološki pridelavi. Socialni vidik je 

bil ocenjen kot prav dober, prav tako eno oceno slabše kot pri ekološki pridelavi. Tehnološki 

vidik je ocenjen kot zahteven. Integrirana pridelava je tako s tehnološkega vidika ocenjena 

enako kot ekološka pridelava. 
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Slika 17: Selektivna razlaga za integrirano pridelavo – slabosti in prednosti 

Na Sliki 17 vidimo kriterije, ki predstavljajo bistvene prednosti oz. slabosti za varianto 

integrirana pridelava. Ti kriteriji so dobili najboljše oz. najslabše možne ocene. Prednosti 

integrirane pridelave sta osnovna kriterija degeneracija tal in poštenost do sebe in potrošnika. 

Slabost je osnovni kriterij potrebna promocija. 

 

Končna ocena je v skladu s pričakovanji. Na osnovi pregleda literature je bilo moč 

predvidevati, da je ekološka pridelava bolj učinkovita vsaj z okoljskega in socialnega vidika. 

Izkazalo se je, da je ekološka pridelava bolj učinkovita tudi z ekonomskega vidika. 

Tehnološki vidik je nevtralen kriterij. Pridelovalci ocenjujejo, da je enako zahteven pri obeh 

pridelavah. 

 

V nadaljevanju podrobno analiziramo še vse primarne kriterije. 
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5.5.1 Primarni kriterij ekonomski vidik 

 

Slika 18: Rezultati vrednotenja – ekonomski vidik 

Slika 18 prikazuje rezultate vrednotenja za primarni kriterij ekonomski vidik, ki se je 

ocenjeval na osnovi finančnega kriterija in marketinškega kriterija. Finančni kriterij je 

sestavljen iz dveh podrednih kriterijev, finančnega rezultata in koeficienta ekonomičnosti. 

Marketinški kriterij pa je sestavljen iz tržne perspektivnosti in potrebne promocije. 

 

Finančni kriterij je pri ekološki pridelavi ocenjen kot odličen in pri integrirani pridelavi kot 

slab.  
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Slika 19: Rezultati vrednotenja – finančni rezultat 

Slika 19 prikazuje rezultat vrednotenja za finančni rezultat, ki je pomemben indikator 

ekonomske upravičenosti, če ne celo najpomembnejši. Pri ekološki pridelavi je ocenjen kot 

odličen in pri integrirani pridelavi kot slab. Pri ocenjevanju tega kriterija smo izhajali iz 

obračunske kalkulacije. Kvantitativne vrednosti so se pretvorile v kvalitativne. Treba je 

opozoriti, da so pri pridelavi sadja možna velika nihanja tako pri pridelani količini (vremenski 

vplivi, mikroklimatske razmere itd.) kot pri cenah (ki so tudi odvisne od letnih pridelanih 

količin itd.). Finančni rezultat se je ocenjeval glede na leto 2015, ki je bilo vremensko zelo 

ugodno za pridelavo sadja v Sloveniji. Finančni rezultat znaša 10.204 EUR pri ekološki 

pridelavi in 1.803 EUR pri integrirani pridelavi. 
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Slika 20: Koeficient ekonomičnosti 

Slika 20 prikazuje ocenitev koeficienta ekonomičnosti, ki je bil pri ekološki pridelavi ocenjen 

kot odličen in pri integrirani pridelavi kot dober. Načeloma je vsaka proizvodnja ekonomsko 

upravičena, če je KE večji od ena. Ampak vendarle je razlika, če je KE 1,22 (integrirana 

pridelava) in KE 2,12 (ekološka pridelava).  

 

Finančni kriterij se je pri integrirani pridelavi ocenil sicer kot slab (glede na definirane 

funkcije koristnosti). V tabeli odločitvenih pravil je namreč definirano tako: Če je finančni 

rezultat slab in KE dober, je končna ocena za finančni kriterij – slab. Lahko bi funkcijo 

koristnosti popravili in določili to pravilo oz. kombinacijo kot oceno dober. Ne nazadnje je 

KE pozitivna. Vendar po simulaciji te spremembe s programom DEXi (ceteris paribus) to ne 

bi imelo vpliva na oceno pri ekonomskem vidiku in tako niti pri končni oceni. 

Marketinški kriterij je pri ekološki pridelavi ocenjen kot dober in pri integrirani pridelavi kot 

slab.  
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Slika 21: Tržna perspektivnost 

Marketinški kriterij je sestavljen iz dveh podrednih kriterijev: tržna perspektivnost in potrebna 

promocija. Tržna perspektivnost je pri ekološki pridelavi ocenjena kot velika in pri integrirani 

pridelavi kot srednja, kar prikazuje Slika 21. 

 

Slika 22: Potrebna promocija 

Potrebna promocija je pri ekološki pridelavi ocenjena kot srednja in pri integrirani pridelavi 

kot velika, kar prikazuje Slika 22. 
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5.5.2 Primarni kriterij okoljski vidik 

 

Slika 23: Primarni kriterij – okoljski vidik 

Slika 23 prikazuje primarni kriterij okoljski vidik, ki se je ocenjeval na osnovi treh podrednih 

kriterijev: vpliv na podtalno vodo, degeneracija tal in ohranjanje dobrih bivalnih razmer za 

druga živa bitja (koristne živali v nasadih). Nadalje je vpliv na podtalno vodo sestavljen iz 

dveh podrednih kriterijev, vpliva uporabe FFS na podtalno vodo in vpliva uporabe gnojil na 

podtalno vodo.  
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Slika 24: Vpliv na podtalno vodo pri ekološki pridelavi 

Vpliv uporabe FFS na podtalno vodo je bil pri ekološki pridelavi ocenjen kot minimalen. Tudi 

vpliv uporabe gnojil na podtalno vodo je bil pri ekološki pridelavi ocenjen kot minimalen. 

Glede na definirano funkcijo koristnosti je tako pri vplivu na podtalno vodo rezultat pri 

ekološki pridelavi minimalen, kar prikazuje Slika 24. 
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Slika 25: Vpliv na podtalno vodo pri integrirani pridelavi 

Vpliv uporabe FFS na podtalno vodo je bil pri integrirani pridelavi ocenjen kot majhen. Tudi 

vpliv uporabe gnojil na podtalno vodo je bil pri integrirani pridelavi ocenjen kot majhen. 

Glede na definirano funkcijo koristnosti je tako pri vplivu na podtalno vodo rezultat pri 

integrirani pridelavi majhen, kar prikazuje Slika 25. 

 

 

Slika 26: Trije podredni parametri pri okoljskem vidiku – ekološka pridelava 

Slika 26 prikazuje tri podredne parametre pri okoljskem vidiku, ki so bili pri ekološki 

pridelavi ocenjeni z najboljšo možno oceno: vpliv na podtalno vodo – ocena minimalen, 
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degeneracija tal – ocena majhna in ohranjanje dobrih bivalnih razmer za druga živa bitja 

(koristne živali) v nasadih – ocena odlično.  

 

 

 

Slika 27: Trije podredni parametri pri okoljskem vidiku – integrirana pridelava 

Slika 27 prikazuje tri podredne parametre pri okoljskem vidiku, ki so pri integrirani pridelavi 

dosegli naslednje ocene: vpliv na podtalno vodo – ocena majhen, degeneracija tal – ocena 

majhna in ohranjanje dobrih bivalnih razmer za druga živa bitja (koristne živali) v nasadih – 

ocena dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

5.5.3 Primarni kriterij socialni vidik 

 

 

Slika 28: Primarni kriterij – socialni vidik 

Primarni kriterij socialni vidik ima tri podredne kriterije: obtoževanje kmetov zaradi odnosa 

do okolja, tveganje za zdravje na kmetiji, poštenost do sebe in potrošnika. Slika 28 prikazuje 

končno oceno primarnega kriterija socialni vidik. Ekološka pridelava je bila glede na ta 

kriterij ocenjena kot odlična in integrirana pridelava kot prav dobra. 
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Slika 29: Podredni kriteriji pri socialnem vidiku – ekološka pridelava 

Trije podredni parametri pri socialnem vidiku so bili pri ekološki pridelavi ocenjeni z 

najboljšo možno oceno: obtoževanje kmetov zaradi odnosa do okolja – ocena ni obtoževanja, 

tveganje za zdravje na kmetiji – ocena ni tveganja in poštenost do sebe in potrošnika – ocena 

velika, kar prikazuje Slika 29. 
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Slika 30: Podredni kriteriji pri socialnem vidiku – integrirana pridelava 

Slika 30 prikazuje tri podredne parametre pri socialnem vidiku, ki so bili pri integrirani 

pridelavi ocenjeni z naslednjimi ocenami: obtoževanje kmetov zaradi odnosa do okolja – 

ocena srednje, tveganje za zdravje na kmetiji – ocena majhno in poštenost do sebe in 

potrošnika – ocena velika. 
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5.5.4 Primarni kriterij tehnološki vidik 

 

Slika 31: Primarni kriterij – tehnološki vidik 

Primarni kriterij tehnološki vidik ima štiri podredne parametre: toleranca na bolezni, 

občutljivost sort na pozebo, skladiščna sposobnost in zahtevnost obvladovanja plevelov in 

obdelava tal v nasadih. Slika 31 prikazuje rezultate vrednotenja primarnega kriterija 

tehnološki vidik. Obe pridelavi sta bili ocenjeni kot zahtevni. 
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Slika 32: Tehnološki vidik – ekološka pridelava 

Štirje podredni parametri pri tehnološkem vidiku, razvidno na Sliki 32, so bili pri ekološki 

pridelavi ocenjeni z naslednjimi ocenami: toleranca na bolezni – ocena srednja, občutljivost 

sort na pozebo – ocena velika, skladiščna sposobnost – ocena dobra in zahtevnost 

obvladovanja plevelov in obdelava tal v nasadih – ocena srednja. 
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Slika 33: Tehnološki vidik – integrirana pridelava 

Štirje podredni parametri pri tehnološkem vidiku, razvidno na Sliki 33, so bili pri integrirani 

pridelavi ocenjeni z naslednjimi ocenami: toleranca na bolezni – ocena srednja, občutljivost 

sort na pozebo – ocena srednja, skladiščna sposobnost – ocena dobra in zahtevnost 

obvladovanja plevelov in obdelava tal v nasadih – ocena srednja. 

 

Toleranca na bolezni se deli nadalje na tri podredne kriterije: toleranca na škrlup, toleranca na 

pepelasto plesen in toleranca na jablanov rak. 
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Slika 34: Toleranca na bolezni – ekološka pridelava 

Trije podredni parametri pri toleranci na bolezni, razvidno na Sliki 34, so bili pri ekološki 

pridelavi ocenjeni z naslednjimi ocenami: toleranca na škrlup – ocena velika, toleranca na 

pepelasto plesen – ocena srednja in toleranca na jablanov rak – ocena srednja. 
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Slika 35: Toleranca na bolezni – integrirana pridelava 

Trije podredni parametri pri toleranci na bolezni so bili, razvidno na Sliki 35, pri integrirani 

pridelavi ocenjeni z naslednjimi ocenami: toleranca na škrlup – ocena srednja, toleranca na 

pepelasto plesen – ocena srednja in toleranca na jablanov rak – ocena srednja. 

 

5.6 Analiza »kaj-če« razvitega modela 

 

Analiza »kaj-če« je analiza, pri kateri se vprašamo, kaj se zgodi, če spremenimo eno ali več 

lastnosti ene alternative. Kako se spremeni ocena alternative, kakšna so nova tveganja in kako 

to vpliva na predvidene posledice odločitve (Bohanec 2012, 24). 

Pri analizi »kaj-če« lahko spremenimo nekatere vrednosti atributov in pogledamo njihov vpliv 

na končno oceno (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, 20). 

 

V analizi »kaj-če« smo nameravali narediti predpostavko s spremembo subvencije na 

ekološko pridelavo. Ekološka pridelava je sicer že subvencionirana, in sicer so pridelovalci 

upravičeni do 900 EUR letne subvencije (na hektar sadovnjaka) v času preusmeritve in 

676,60 EUR letno (na hektar sadovnjaka) za ohranitev ekološke pridelave. Sicer so možne še 

dodatne subvencije v okviru drugih ukrepov kmetijske politike, vendar jih tukaj ne bomo 

dodatno obravnavali.  

Ekološka pridelava je pri vrednotenju variant pri kriteriju finančni rezultat dobila oceno 

odlično. Izpeljani atribut finančni kriterij je prav tako dobil oceno odlično. Če bi upoštevali 

predpostavko s spremembo subvencije pri ekološki pridelavi, bi ocena za to varianto ostala 

popolnoma enaka, ker je že tako ali tako najboljša in tako sprememba nima nobenega vpliva 

na končno oceno. Zaradi nesmiselnosti takšne spremembe se ta simulacija ni izvedla. 
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5.7 Analiza občutljivosti razvitega modela 

 

Pri tej analizi se obravnava sprememba rezultatov vrednotenja alternativ, ob predpostavki, da 

pride do sprememb v modelu, na primer sprememba vpliva določenega kriterija ali verjetnost 

kakega izida. Največkrat nas zanimajo predvsem tiste spremembe, ki spremenijo vrstni red 

alternativ in s tem bistveno vplivajo na odločitev (Bohanec 2012, 24). 

 

Kot smo že omenili, bi lahko dosegli drugačne finančne rezultate pri izboru drugih let pri istih 

pridelovalcih ali pri naboru drugih pridelovalcev v istem letu. Ekonomski rezultat in 

posledično ekonomski vidik je v kmetijstvu zelo volatilna kategorija. Zato smo naredili še 

analizo občutljivosti, in sicer smo naredili spremembo v modelu s spreminjanjem uteži 

primarnih kriterijev. 

 

Naredili smo simulacijo za dva primera, in sicer smo pri obeh primerih spremenili uteži 

primarnih kriterijev v modelu. 

5.7.1 Ocenjevanje UPJ glede na okoljski, socialni in tehnološki vidik 

 

Pri prvem primeru smo dejansko upoštevali le tri vidike: okoljski vidik, socialni vidik in 

tehnološki vidik. To smo naredili tako, da smo kriteriju ekonomski vidik določili utež 0 %. 

Preostalim trem smo določili vrednosti uteži, kot je prikazano na Sliki 36. Okoljski vidik – 34 

%, socialni vidik – 33 % in tehnološki vidik 33 %.  
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Slika 36: Spremenjene uteži – ocenjevanje UPJ glede na okoljski, socialni in tehnološki 

vidik 

 

 

Slika 37: Rezultati vrednotenja, grafični prikaz – ocenjevanje UPJ glede na okoljski, 

socialni in tehnološki vidik 

Pri tej spremembi so rezultati vrednotenja drugačni. Ekološka pridelava in integrirana 

pridelava sta dobili izenačeno končno oceno, kar prikazuje Slika 37. Obe pridelavi sta 

ocenjeni kot prav dobri. 
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Slika 38: Povprečne uteži po posameznih kriterijih – ocenjevanje UPJ glede na okoljski, 

socialni in tehnološki vidik 

Slika 38 prikazuje povprečne uteži vseh kriterijev, tako primarnih kot tudi vseh podrejenih pri 

ocenjevanju UPJ glede na okoljski, socialni in tehnološki vidik. Za vsak kriterij so navedene 

lokalne in globalne povprečne vrednosti uteži. Lokalne uteži vplivajo neposredno na nadredni 

kriterij, medtem ko globalne uteži vplivajo na vrednost najvišjega kriterija. Navedene so tudi 

normalizirane lokalne in globalne vrednosti uteži. Normalizirane uteži so uteži določenega 

kriterija, pomnožene s številom vrednosti, ki jih ima kriterij.  
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Slika 39: Okoljski, socialni in tehnološki vidik pri ekološki pridelavi – ocenjevanje UPJ 

glede na okoljski, socialni in tehnološki vidik 

 

 

Slika 40: Okoljski, socialni in tehnološki vidik pri integrirani pridelavi – ocenjevanje 

UPJ glede na okoljski, socialni in tehnološki vidik 

Izkazalo se je, da ima integrirana pridelava pri okoljskem, socialnem in tehnološkem vidiku 

malenkost slabše ocene kot ekološka pridelava, kar je razvidno na Sliki 39 in Sliki 40, vendar 

na definirane funkcije koristnosti v primeru neupoštevanja ekonomskega vidika dosega enako 

končno oceno kot ekološka pridelava. 
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5.7.2 Ocenjevanje UPJ z manjšim vplivom ekonomskega vidika 

Pri drugem primeru smo prav tako spremenili uteži vsem primarnim kriterijem, in sicer v 

sledečem razmerju: ekonomski vidik 10 %, okoljski vidik 40 %, socialni vidik 25 % in 

tehnološki vidik 25 %, kar prikazuje Slika 41. 

 

 

Slika 41: Spremenjene uteži – ocenjevanje UPJ z manjšim vplivom ekonomskega vidika 

V tem primeru smo ekonomski vidik sicer upoštevali, vendar smo mu pripisali bistveno 

manjši vpliv kot pri osnovnem modelu vrednotenja. Po tej spremembi je ekološka pridelava 

dobila skupno oceno odlično in integrirana pridelava oceno prav dobro, kar prikazuje Slika 

42. 
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Slika 42: Rezultati vrednotenja, grafikon – ocenjevanje UPJ z manjšim vplivom 

ekonomskega vidika 

 

Slika 43: Rezultati vrednotenja – ocenjevanje UPJ z manjšim vplivom ekonomskega 

vidika 

Ekološka pridelava je dobila pri primarnih vidikih okoljski, socialni in tehnološki vidik toliko 

boljše ocene, da tudi ob predpostavki upoštevanja manjšega vpliva ekonomskega vidika še 

zmeraj dosega boljšo končno oceno kot integrirana pridelava. Rezultati vrednotenja za vsak 

posamezen kriterij so razvidni na Sliki 43. 
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6 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Hipoteza 1: Ekološki način pridelave jabolk je ekonomsko bolj upravičen. 

 

Hipoteza 1 se na osnovi analize obračunske kalkulacije proizvodnje jabolk potrdi. Ekološki 

način pridelave jabolk je ekonomsko bolj upravičen kot integrirana pridelava jabolk. Vsi 

pomembni ekonomski indikatorji, izračunani v obračunski kalkulaciji proizvodnje jabolk, so 

pri ekološki pridelavi dosegli boljše rezultate. 

 

Hipoteza 2: Ekološki način pridelave jabolk je od obeh obravnavanih pridelav najbolj 

učinkovit iz vseh štirih – ekonomski, okoljski, socialni in tehnološki – vidikov, ki bodo 

vrednoteni po večkriterijskem modelu vrednotenja na osnovi metode DEX. 

 

Hipoteza 2 se na osnovi analize ocen večkriterijskega modela vrednotenja potrdi. Postopek 

določanja končne ocene razvitega večkriterijskega modela vrednotenja je podal jasen rezultat. 

Ekološki način pridelave je od obeh obravnavanih pridelav, ob upoštevanju ekonomskega, 

okoljskega, socialnega in tehnološkega vidika, najbolj učinkovit. Tudi podrobna analiza 

posameznih kriterijev, uporabljenih funkcij koristnosti, ključnih prednosti in pomanjkljivosti 

posamezne variante kaže prednost ekološke pridelave pred integrirano pridelavo. 
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7 SKLEP 

V sklepnem delu naloge podajamo ugotovitve raziskave in priporočila za nadaljnje 

raziskovanje.  

7.1 Ugotovitve 

 

Večkriterijski modeli vrednotenja so na področju agroživilstva pogosto uporabljeni in so se 

izkazali za učinkovito in močno orodje pri podpori odločanja. Želeli smo narediti raziskavo, v 

kateri bi pridelovalci jabolk kot ključni akterji v tej panogi nastopali kot ocenjevalci pri izboru 

najbolj učinkovite pridelave jabolk. To naj bi bilo najbolj merodajno in objektivno. Namreč 

raziskave o učinkovitosti različnih načinov pridelav, kjer kot ocenjevalci nastopajo 

strokovnjaki na področju agroživilstva, ki sami niso profesionalni pridelovalci in se s to 

tematiko ukvarjajo zgolj na teoretični ravni, so lahko tudi pristranske in neobjektivne. Prav 

tako večkriterijski modeli zajamejo t. i. veliko sliko, saj v njih lahko zajamemo in upoštevamo 

prav vse lastnosti neke možne alternative. 

 

Integrirana pridelava naj bi bila nekakšen vmesni člen med ekološko in klasično oz. 

konvencionalno pridelavo, zato smo želeli osvetliti in raziskati razlike med tema načinoma 

pridelave. Integrirana pridelava se je med kupci uveljavila in je postala nekakšen sinonim za 

bolj zdravo pridelavo od klasične oz. konvencionalne. Vendar ugotavljamo, da gre pri 

integrirani pridelavi za nekakšno sivo cono znotraj možnih načinov pridelave, saj je precej 

ohlapno regulirana. Še zmeraj je možna uporaba FFS in gnojil, ki utegnejo predstavljati 

veliko tveganje za zdravje ljudi in onesnaženje okolja. Dovoljena je npr. uporaba zloglasnega 

glifosata za zatiranje plevelov v sadovnjakih, o katerem v zadnjem času potekajo iskrive 

razprave tako pri nevladnih okoljskih organizacijah kot v parlamentih nekaterih držav. V 

nekaterih evropskih državah je proizvodnja tega herbicida že prepovedana. Zanimivo je 

mnenje pridelovalcev, ki pridelujejo na ta način, da pa gre vseeno za veliko poštenost do sebe 

in tudi do potrošnikov. Tega jim seveda ne gre zameriti, saj je tudi na sistemski ravni oz. s 

strani kmetijske politike ta pridelava bila in še zmeraj je propagirana za »bolj zdravo« in 

okolju »bolj prijazno«. 

Ugotovili smo, da tudi ekološka pridelava ni popolnoma nedolžna in brez vpliva na okolje in 

zdravje ljudi. Npr. pri ekološki pridelavi je dovoljena uporaba modre galice oz. bakrenih 

pripravkov. Baker je težka kovina in je lahko zelo nevarna za zdravje ljudi. Tudi na druga 

živa bitja v naravi nima blagodejnega vpliva.  

Kljub temu ugotavljamo, da ekološka pridelava bistveno manj obremenjuje okolje kot 

integrirana pridelava. To se je izkazalo tako na osnovi teoretičnih spoznanj kot tudi pri 

rezultatih v raziskavi. 
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Ekonomska uspešnost je lahko pomemben »klic« k preusmeritvi v bolj prijazno, ekološko 

pridelavo. Obračunska kalkulacija je pokazala, da je ekološka pridelava jabolk ekonomsko 

bolj uspešna kot integrirana pridelava, kar je v skladu s pričakovanji. Voda na mlin k ekološki 

pridelavi jabolk je tudi veliko povpraševanje potrošnikov po ekološkem sadju.  

Končna ocena razvitega modela vrednotenja izraža uspešnost posamezne obravnavane 

proizvodnje jabolk in lahko služi kot podpora tako prihodnjim kot obstoječim pridelovalcem 

jabolk v odločitvenem procesu načina pridelave jabolk. 

7.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

 

Ugotovili smo, da ima metoda DEX lahko določene slabosti oz. pomanjkljivosti. Ker lahko 

vsak kriterij zavzame le omejeno število različnih vrednosti, so lahko alternative oziroma 

njihove lastnosti, ki se le za malenkost razlikujejo med seboj, opisane z enakimi ali 

podobnimi kvalitativnimi vrednostmi. To lahko pomeni, da med alternativami ni mogoče 

enostavno izbrati najboljše. V našem primeru sta dobili alternativi oceno prav dobro – 

ekološka pridelava oz. dobro – integrirana pridelava, kar se lahko interpretira kot podobna 

ocena. Zato se priporoča še razvoj modela za vrednotenje učinkovitosti obravnavanih načinov 

pridelave jabolk na osnovi metode AHP, ki je kvantitativna metoda vrednotenja. 

Kvantitativne metode vrednotenja omogočajo namreč natančnejše ocene in posledično bolj 

natančno razvrščanje.  

 

Smiselno bi bilo narediti podobne raziskave še na drugih področjih pridelave sadja. Npr. 

razviti večkriterijske modele vrednotenja za hruške, breskve, slive itd. Kljub pogosti uporabi 

večkriterijskih odločitvenih modelov na področju agroživilstva, pa na področju pridelave 

sadja v Sloveniji ni moč zaslediti tovrstnih raziskav. 

 

Raziskava na osnovi večkriterijskega modela vrednotenja za primerjavo med ekološko, 

biodinamično in permakulturno pridelavo jabolk bi bila prav tako dobrodošla, kajti med temi 

tremi pridelavami je zaznati veliko nepoznavanja med splošno javnostjo. Vendar je za 

biodinamično in permakulturno pridelavo v tem trenutku na voljo premalo podatkov za 

raziskavo. Na tem mestu bi želeli apelirati tudi na MKGP, da bi začeli zbirati podatke še o teh 

pridelavah. 
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Anketni vprašalnik za opis variant večkriterijskega modela vrednotenja 

 

Spoštovani, 

 

sem Mitja Senekovič, absolvent podiplomskega študija Ekonomija in finance na Fakulteti za 

management – Univerza na Primorskem. Izdelujem magistrsko nalogo na temo Analiza trga 

jabolk v Sloveniji – primerjalne prednosti med ekološko in integrirano pridelavo. 

 

To je vprašalnik za del raziskave, ki bo temeljil na večkriterijskem modelu vrednotenja 

(odločanja). Ocena za posamezen naveden kriterij oz. parameter je vaša subjektivna presoja. 

Ocenjujete glede na svoj način pridelave. Vi pridelujete na ekološki ali integrirani način, torej 

ocenjujete za svoj način pridelave. 

 

Učinkovitost pridelave ocenjujem s štirih različnih vidikov:  

 

- ekonomski vidik, 

- okoljski vidik, 

- socialni vidik, 

- tehnološki vidik. 

 

Ekonomski vidik (finančni kriterij) bo ocenjevan na podlagi vhodnih podatkov iz obračunskih 

kalkulacij. Upoštevan pa bo tudi marketinški kriterij, ki je zajet v ekonomski vidik v tem 

vprašalniku. 

 

Prosim podčrtajte ali krepko označite oceno ob trditvi, za katero mislite, da drži v največji 

meri. Ocene so pri vseh trditvah urejene od slabih (nezaželenih) proti dobrim (zaželenim). 

 

Primer rešenega vprašanja za en kriterij:  

 

- Vpliv uporabe gnojil na podtalno vodo: velik, srednji, majhen, minimalen 

 

Če ocenjujete, da vaš način pridelave povzroča velik vpliv pri uporabi gnojil na podtalno 

vodo, potem krepko označite oz. podčrtate vrednost – VELIK. 

 

Vprašanja:  

 

Ekonomski vidik: 

- finančni kriterij (obračunska kalkulacija) 

- marketinški kriterij: 
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 - tržna perspektivnost: majhna, srednja, velika 

 - potrebna promocija: velika, srednja, majhna 

 

Okoljski vidik: 

 

- Vpliv pridelave na podtalno vodo: 

 - vpliv uporabe FFS na podtalno vodo: velik, srednji, majhen, minimalen 

 - vpliv uporabe gnojil na podtalno vodo: velik, srednji, majhen, minimalen 

 

- Degeneracija tal pri uporabi FFS in gnojil: velika, srednja, majhna 

 

- Ohranjanje dobrih bivalnih razmer za druga živa bitja (koristne živali) v nasadih: slabo, 

dobro, prav dobro, odlično 

 

 

Socialni vidik: 

 

- Obtoževanje kmetov zaradi odnosa do okolja: veliko, srednje, majhno, ni obtoževanja 

 

- Tveganje za zdravje na kmetiji: veliko, srednje, majhno, ni tveganja 

 

- Poštenost do sebe in potrošnika: majhna, srednja, velika 

 

Tehnološki vidik: 

 

- toleranca na bolezni: 

 - toleranca na škrlup: majhna, srednja, velika 

 - toleranca na pepelasto plesen: majhna, srednja, velika 

 - toleranca na jablanov rak: majhna, srednja, velika 

 

- skladiščna sposobnost pridelanih plodov: slaba, dobra, odlična 

- občutljivost sort na pozebo: velika, srednja, majhna 

 

- Zahtevnost obvladovanja plevelov in obdelovanje tal v nasadu: velika, srednja, majhna, 

minimalna
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Funkcije koristnosti večkriterijskega modela vrednotenja 
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