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UVOD 

• Trajnostno kmetijstvo obravnava multifunkcionalnost kmetijstva (hrana, krma, 
surovine za obrtno in industrijsko predelavo, obnovljivi viri energije, kulturna 
krajina, rekreacija) s poudarkom na povezavah med tlemi, podnebjem, 
rastlinami, živalmi in človekom kot družbenim bitjem, ki s temi viri upravlja 
(http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751). 
 

• Programska skupina Trajnostno kmetijstvo (P4-0133, nosilka doc. dr. Marjeta 
Čandek Potokar, KIS): 

• Program je organiziran v specializiranih delovnih skupinah z dvema stebroma 
raziskav. Prvi se nanaša na kvantitativne in kvalitativne vidike proizvodnje 
hrane (živinoreja, čebelarstvo, sadjarstvo, jagodičje, vinogradništvo in 
vinarstvo), drugi proučuje okoljsko problematiko (optimizacija tehnologij 
pridelave v smeri izboljšanega varstva rastlin, smotrne izrabe energije, varstva 
vode in tal ter preprečevanja izpustov toplogrednih plinov). 

 
 

http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751
http://www.bf.uni-lj.si/index.php?id=3751


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 

• Vsebine s področja trajnostnega kmetijstva so na Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede UM, del vsebin posameznih učnih 
enot že od začetka akreditacije posameznega študijskega programa.  

• Raziskovalni projekti in programi (nacionalna raven, mednarodna 
raven). 

• Praksa 

• Diplomska dela 

• Magistrska dela 

• Doktorske disertacije 

 
VIR: http://fkbv.um.si/index.php 



 
 
 
 
Vir: Dejan Rengeo 

Vir: splet 

 

Vir: www.holstein.si 



Nekateri sklopi znanstveno raziskovalnega dela 
na FKBV 

• Kmetijstvo 
• Agroživilstvo 
• Ekološko kmetijstvo 
• Samooskrba 
• Turizem na podeželju 
• Okoljski management 
• Agroekologija 
• Varna hrana 
• Tehnologija in strojništvo 
• ……. 

 



Kmetijstvo 
 
• Splošne teme s področja pridelave kmetijskih rastlin (polj. vrtnar, sadj., 

vinograd., okrasne rastl., reje živali in prireje mleka, itd,.. 

• Agrotehnologija 

• Prijazni načini reje in prireje 

• Inovativni pristopi pridelave in metode pridelave in reje 

• Surovina – pridelek ….proces……output (pridelek, proizvod)  

• Obnovljivi viri energije 

• Ne-invazivni pristopi v kmetijskih procesih 

• Optimizacija kmetijske pridelave 

• Ocena ekonomičnosti 

• Podjetništvo 

• Krožno gospodarstvo 

 



7 Večkriterijska odločitvena analiza, ekonometrična analiza 



Kmetijstvo 
 
• Splošne teme s področja pridelave kmetijskih rastlin (polj. vrtnar, 

sadj., vinograd., okrasne rastl., reje živali in prireje mleka, itd,.. 

• Agrotehnologija 

• Prijazni načini reje in prireje 

• Inovativni pristopi pridelave in metode pridelave in reje 

• Surovina – pridelek ….proces……output (pridelek, proizvod)  

• Ne-invazivni pristopi v kmetijskih procesih 

• Optimizacija kmetijske pridelave 

• Ocena ekonomičnosti 

• Podjetništvo 

• Krožno gospodarstvo 

 



9 Večkriterijska odločitvena analiza 



Agroživilstvo 
 • Pridelava in predelava kmetijskih pridelkov na okolju in potrošniku 

prijazen način (00 waste, ekološko kmetijstvo, konvencionalno – 
integrirano kmetijstvo, ozelenitve, VVO, avtohtone sorte in pasme, …) 

• Lokalna samooskrba, Agroživilske verige (kratke in dolge), Označbe,… 

• Foot print; -Trenutno aktualni projekti SRIP Hrana in EIP, PKP, EKO 
Gastro, Sladkorna pesa … 

•   

 

 



11 Večkriterijska odločitvena analiza 



12 Večkriterijska odločitvena analiza 



13 Opcijsko modeliranje – realne opcije 



Ekološko kmetijstvo 

• Zakonodaja  

• Preusmeritveni načrti za posamezno kmetijo (strokovni del + poslovni 
načrt)– management +  eko stroka 

• Praksa + eko kmetje +kadri za IKC  

   (http://www.ikc-um.si/ikc-um/) 

 



15 Opcijsko modeliranje – realne opcije 



16 Simulacija, ekonomska in finančna analiza 



Samooskrba 

• Specifičnost kmetije in razpoložljivih resursov 

• Študije primerov 

• Pomen varne hrane 



18 

Večkriterijska odločitvena analiza 



Turizem na podeželju 

• Turizem na podeželju kot samostojna dejavnost 

• Turizem na podeželju v kombinaciji s primarno kmetijsko dejavnostjo 

• Trajnostni razvoj turizma 



20 Večkriterijska odločitvena analiza 



Okoljski management 

• Mrežno planiranje projektov 

• Investicijske ocene 

• Namakanje, Ravnanje z odpadki 

• VVO območja in območja v okviru drugih okoljskih ukrepov ali shem 

• Upravljanje z neobnovljivimi naravnimi viri  





Agroekologija 

• Kot interdisciplinarni okvir za kmetijstvo 

• Zelo široko raziskovalno področje 

• Pomen naravnih dejavnikov v kmetijstvu, itd,… 

• V Sloveniji deluje več kot  

200 nevladnih organizacij s področja 

 varstva okolja in narave,  

od tega 66 v javnem interesu 
(https://www.dnevnik.si/1042821005) 

Vir: splet 





Konopljin beton pred 
vgradnjo (vir: konopko.si) 

Izolacijski material 
(vir: splet) 

Sušen in nasekljan pezdir (vir: 
konopko.si) 



Sociologija podeželja 

• Ravnovesje med horizontalno (posameznik napreduje znotraj 
določene družbene skupine) in vertikalno (napreduje v višjo/nižjo 
vrednoteno družbeno skupino) družbeno mobilnostjo omogoča 
trajnostni razvoj podeželja. 

• Prehitro napredovanje po vertikalni družbeni mobilnosti zavira 
tekmovalnost/konkurenčnost znotraj družbene skupine.   

• Primer agro-živilskih verig: Množično napredovanje primarnih 
akterjev v agro-živilskih verigah v lastniško strukturo predelovalne 
komponente lahko povzroči omejenost razvoja idej in novih 
produktov/izdelkov. Zakaj: prevelika osredotočenost na upravljanje 
prvega dela agro-živilske verige. 



Skupne točke 

• Mladi prevzemniki – izobrazba – točke pri razpisih 

• Osveščenost nosilca dejavnosti in potrošnika 

• Odnos do slovenske hrane 

• Odnos do okolja 

• Odnos do potrošnikov 

• Samooskrba 

• Eksistenca oz. ustvarjanje in zagotavljanje delovnega mesta na kmetiji 

• Kmetijska politika in njeni ukrepi za vzpodbujanje trajnostnega 
kmetijstva 



 
HVALA ZA POZORNOST IN USPEŠNO DELO VAM 

ŽELIM! 
 

Vir: splet 


