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Ocenjevanje dohodkovnega položaja sadjarskih in vinogradniških kmetiji z uporabo
FADN podatkov
UDK: 338.435:634.1/.8(043)=163.6

Na osnovi podatkov iz baze FADN smo ugotavljali, ali se pri sadjarskih in vinogradniških kmetijah v letih
2013 in 2014 dohodek veča sorazmerno s površino kmetij. Z merami opisne statistike smo potrdili, da se
dohodek veča sorazmerno s površinami. S Spearmanovim koeficientom korelacije smo ugotovili, da je pri
vinogradniških kmetijah dohodek kmečke družine v šibki povezavi s površinami vinogradov. Pri obdelavi
sadjarskih kmetij je dohodek kmečke družine srednje močno povezan s polnovredno delovno močjo in
površinami trajnih nasadov. Za testiranje skladnosti, oz. povezanosti med spremenljivkami, smo uporabili
linearno regresijo. Z uporabo linearne regresije smo ugotovili, da je bila pri sadjarskih kmetijah v obeh letih
močna povezanost med spremenljivkami, ostanki so bili med seboj pozitivno korelirani. Pri vinogradniških
kmetijah so bile v letu 2013 spremenljivke šibko do zmerno povezane in ostanki med seboj negativno
korelirani.

Ključne besede: FADN / dohodek / regresijska analiza
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V

Evaluating income position of fruit and wine growing farms with the use of FADN
data
On the basis of data taken from the FADN system we were establishing whether the income of fruit and wine
growing farms is increasing in proportion to their sizes. By using descriptive statistic we confirmed that the
income is proportionally growing to the size of the land. By using Spearman's correlation coefficient we
determined that the income of wine growers' families is in weak correlation with the size of their vineyards.
When dealing with fruit growing farms it was established that the income of the families correlated
moderately with their full working strength and sizes of their permanent plantations. In order to test
conformity or relations between the variables linear regression was applied. By using linear regression we
reached the finding that there was a strong correlation between variables for both years with fruit growing
farms and the remains were in positive correlation among themselves. With wine growing farms variables
correlated weakly to moderately in the year 2013 and the remains were in negative correlation.

Key words: FADN / income / regression analysis
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1

UVOD

Predstavitev problema
Kmetije morajo za sistematični pregled nad dohodki in stroški voditi evidence.
Sistematičen pregled najlažje vzpostavimo s prirejenim knjigovodstvom, v katerem
poudarimo in podrobneje spremljamo področja, ki so tipična za kmetijstvo. Računovodsko
ovrednoteni stroški dajejo realno predstavo o sliki denarnih tokov. Ponujajo boljši vpogled
v minulo in prihodnje gospodarjenje na kmetij. Vodi se jih za izračun dohodka ali celo
dobička. Pri tem se upošteva vsaj minimalen obseg naložb, ki dolgoročno omogočajo
ohranjanje obsega proizvodnje. To pomeni, da se denarni tok prikroji vsaj za povprečno
letno vrednost amortizacije. V Sloveniji imamo zelo malo kmetij, ki so specializirane za
eno samo področje. Prevladujejo male in srednje kmetije z razdrobljeno kmetijsko
dejavnostjo. Hkrati s tem pa ni veliko raziskav za oceno dohodkovnega položaja
specializiranih kmetij (z izjemo modelnih kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije).
Trenutno je uveljavljen sistem za računovodstvo na kmetijah po metodologiji FADN
(Farm Accountancy Data Network).

Cilj in namen
V magistrski nalogi želimo preveriti uporabnost baze FADN za oceno dohodkovnega
položaja sadjarskih in vinogradniških kmetij. Hkrati s tem je namen naše raziskave
ugotoviti, kako se bruto dodana vrednost kmetijskega gospodarstva, neto dodana vrednost
kmetije in dohodek kmečke družine (vsi merjeni po metodologiji FADN) spreminjajo v
odvisnosti od osnovnih proizvodnih faktorjev (kmetijske površine, števila polnovrednih
delovnih moči).

Delovna hipoteza
Osnovna hipoteza pri naši raziskavi je bila, da je dohodek v linearni povezavi s površinami.
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2.1

PREGLED OBJAV

FADN

Mreža računovodskih podatkov s kmetij oz. FADN (Farm Accountancy Data Network) je
Evropski sistem vzorčnih raziskav, izvedenih vsako leto, za zbiranje računovodskih
podatkov s kmetijskih gospodarstev, z namenom spremljanja prihodkov in poslovne
dejavnosti kmetijskih gospodarstev v EU. Poleg tega je FADN pomemben informativni vir
za razumevanje učinka ukrepov, sprejetih v okviru skupne kmetijske politike, na različne
vrste kmetijskih gospodarstev. FADN izhaja iz nacionalnih raziskav in je edini vir
mikroekonomskih podatkov, ki temeljijo na usklajenih načelih knjigovodstva. Raziskava
ne zajema vseh kmetijskih gospodarstev v Uniji, ampak le tista, ki se jih lahko, zaradi
njihove velikosti, šteje za komercialne. Trenutno je letni vzorec sestavljen iz več kot
80,000 kmetijskih gospodarstev. Predstavljajo populacijo okoli 5.000,000 kmetij v EU, kar
zajema približno 90 % vseh KZU (kmetijskih zemljišč v uporabi) in tudi približno 90 %
celotne kmetijske proizvodnje. Cilji metodologije se uporabljajo za reprezentativne
podatke na treh dimenzijah: regija, ekonomska velikost in tip kmetovanja (European
Commission, DG Agriculture and Rural Development). V Sloveniji se zbirajo podatki
FADN za poročanje EU na okrog 1000 kmetijskih gospodarstvih, ki presegajo prag 4000 €
standardnega prihodka. Ta kmetijska gospodarstva predstavljajo okrog 41,000 kmetijskih
gospodarstev od 74,646 kmetijskih gospodarstev, vključenih v FSS (Farm Structure
Survey), ki ga vsakih 10 let izvaja Statistični urad RS (Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano).
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2.1.1 Vzorčniki

Reprezentativni vzorec kmetijskih gospodarstev, ki ga mora zagotoviti Slovenija, je
posnetek celotnega tržno orientiranega kmetijstva v državi, ne glede na organizacijsko
obliko kmetijskega gospodarstva. Kmetijska gospodarstva so v vzorec povabljena na
podlagi načrta vzorčenja, ki ga pripravi SURS (Statistični urad Republike Slovenije).
Osnova za načrt vzorčenja je ekonomska velikost in tip kmetovanja (vrsta proizvodnje).
MKGP (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) kmetijska gospodarstva povabi
v vzorec z enoletno pogodbo, običajno ob koncu leta, za poročanje v prihodnjem letu.
Kmetijska gospodarstva se za vstop v vzorec odločijo prostovoljno. Ob izpolnitvi vseh
obveznosti poročanja prejmejo denarno nagrado, ki je pri pavšalni obdavčitvi kmetijske
dejavnosti izvzeta iz davčne osnove. Predpisi EU posebej varujejo kmetijska gospodarstva,
ki vodijo knjigovodstvo po FADN metodologiji kot »vzorčniki«. V Uredbi Sveta (ES) št.
1217/09 je določeno tako, »da je prepovedano katere koli računovodske podatke ali druge
podatke, pridobljene pri izvajanju te uredbe, uporabljati za davčne namene ali jih razkriti
ali uporabljati za drugačne namene od tistih, ki so predvideni v členu 1 omenjene
pogodbe«. Prav tako je z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 32/15) v 171. členu,
10. odstavku zapisano, da je prepovedano, da katera koli oseba, ki sodeluje ali je
sodelovala v mreži podatkov, izda katere koli individualne računovodske podatke ali katere
koli druge individualne podrobnosti.

2.1.2 Obvezniki

Slovenija je ena redkih držav, ki uporablja FADN podatke kot obliko poročanja o napredku
kmetijskih gospodarstev po prejemu nepovratnih investicijskih sredstev iz naslova ukrepov
Programa razvoja podeželja. Kmetijska gospodarstva, ki so za svojo obveznost poročanja
izbrala knjigovodstvo po metodologiji FADN (»obvezniki«), lahko za pomoč izberejo
računovodsko pisarno, ki jim obdela podatke, ali obdelavo podatkov izvedejo sami s
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pomočjo spletne računalniške aplikacije FADN. Obvezniki morajo poskrbeti za oddajo
obdelave podatkov na MKGP do 31. 03. za preteklo leto.

2.1.3 Obvezniki in hkrati vzorčniki

MKGP lahko povabi v vzorec tudi kmetijska gospodarstva – »obveznike« – če so skladni z
načrtom vzorčenja. Ti s prostovoljnim vstopom v vzorec in izpolnitvijo pogodbenih
obveznosti niso upravičeni do denarne nagrade, imajo pa zagotovljeno brezplačno
obdelavo podatkov ter poročanje na MKGP. Računovodski pisarni (Kranj ali Ptuj)
poskrbita za izpolnitev obveznosti poročanja na MKGP (Trpin Švikart 2016).

2.1.4 Letna poročila

Ko kmetijsko gospodarstvo prične z vodenjem FADN knjigovodstva, izpolni popisni list za
nova kmetijska gospodarstva s stanjem na dan 01. 01. tekočega obračunskega leta. V
popisni list je potrebno zajeti tako podatke za osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost
kot tudi dopolnilne dejavnosti, ne glede na to, kdo od članov kmetijskega gospodarstva se z
njimi ukvarja. Vzorčnikom popisni list s pomočjo nosilca kmetijskega gospodarstva
izpolni kmetijski svetovalec. Oba, tako kmetijski svetovalec kot nosilec kmetijskega
gospodarstva, se morata nanj obvezno podpisati. Popisni list stanja na dan 01. 01. vsebuje
osnovne podatke o: kmetijskem gospodarstvu, denarnih sredstvih, terjatvah in obveznostih,
površini kmetijskih zemljiščih v uporabi, površini gozda in vrednosti drugih zemljišč,
stanju neodplačanih dolgov (glavnic), zalogah kupljenega materiala, plačilnih pravicah,
osnovnih sredstvih za osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost (trajni nasadi,
gospodarska poslopja ter mehanizacija in oprema), osnovnih sredstvih za dopolnilno
dejavnost (gospodarska poslopja ter mehanizacija in oprema). Ob koncu koledarskega leta
je potrebno izpolniti popisni list na dan 31. 12., ki je hkrati popisni list na dan 01. 01.
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naslednjega leta. Pri določenih podatkih je potrebno dodati le morebitne spremembe glede
na stanje 01. 01., določene podatke pa je potrebno izpolnit na novo. Podatki, ki jih je
potrebno izpolniti na novo, glede na začetni PL, so: podatki o delitvi splošnih stroškov,
najpogosteje pozabljenih vpisih v denarnih poročilih, rabi zemljišč, delovni sili,
neposrednih in izravnalnih plačilih v tekočem letu, prejetih investicijskih proračunskih
sredstvih, plačilnih pravicah, gnojilih, osnovnih sredstvih za osnovno kmetijsko in
gozdarsko dejavnost (trajni nasadi, gospodarska poslopja ter mehanizacija in oprema) –
samo spremembe, podatke o osnovnih sredstvih za dopolnilno dejavnost (gospodarska
poslopja ter mehanizacija in oprema) – samo spremembe.

2.1.5 Seznam doma pridelanih proizvodov in živine

Na začetku leta je potrebno določiti vrste doma pridelanih proizvodov in živine, ki se bodo
spremljali med letom. Zaporedja seznama doma pridelanih proizvodov in živine, ki ga
nastavimo na začetku leta vodenja knjigovodstva, med letom ne smemo spreminjati, lahko
zgolj dodajamo nove kategorije, o čemer moramo obvestiti računovodsko pisarno.

2.1.6 Mesečna poročila
2.1.6.1 Gibanje doma pridelanih proizvodov in živine

Mesečno poročilo je namenjeno sprotnemu količinskemu beleženju premikov doma
pridelanih proizvodov in živine in zajema vse proizvode, ki so vezani na opravljanje
osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Podatki, vpisani v poročilo o
gibanju doma pridelanih proizvodov in živine, morajo biti vsebinsko, smiselno in
vrednostno usklajeni z ostalimi poročili.
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2.1.6.2 Delovna sila

V poročilo se vpisuje mesečno porabo časa v urah, in sicer za vsa opravila v kmetijski,
gozdarski in dopolnilnih dejavnostih na kmetijskem gospodarstvu. Upoštevajo se delovne
ure vseh oseb, ki pri delu pomagajo, ne glede na plačilo. Ne prišteva pa se časa, ki se
porabi v gospodinjstvu ali za osebne opravke.

2.1.6.3 Denarno poročilo

Namenjeno je sprotnemu beleženju prihodkov in stroškov, ki so vezani na opravljanje
osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Podatki, vpisani v denarno
poročilo, morajo biti vsebinsko, smiselno in vrednostno usklajeni z ostalimi poročili.
Prihodkov in stroškov gospodinjstva nam ni potrebno beležiti (Trpin Švikart 2016).

2.1.7 Tipologija skupnosti za kmetijska gospodarstva

Pri predstavitvi in analizi rezultatov in tudi pri določitvi vzorčnih načrtov in ponderiranju
rezultatov se je pokazalo, da je za klasifikacijo kmetijskih gospodarstev treba opredeliti
metodo, ki bi bila skupna za vse države v Uniji. Prvič je bila takšna metoda vzpostavljena
leta 1985 z odločbo Komisije EGS/85/377 z dne 07. 06. 1985. Od takrat je bilo več
sprememb v zvezi s tipologijo. Zadnje spremembe so vključene in opisane v Uredbi
Komisije (ES) št 1242/2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva.
Najbolj opazna sprememba je bila zamenjava standardiziranega pokritja (SGM) s
standardiziranim prihodkom (SO). Delo poteka na prerazporeditvi podatkov glede na SO,
ki bodo takoj, ko bodo na voljo, tudi objavljeni. Podatki, razvrščeni na podlagi SGM, bodo
še vedno na voljo.
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Tipologija skupnosti opredeli (ekonomsko) velikost kmetijskega gospodarstva na podlagi
njegove potencialne bruto dodane vrednosti (standardizirano pokritje). Specializacija se
ugotavlja na podlagi prispevka različnih proizvodnih linij k skupnemu standardiziranemu
pokritju. Pri določitvi skupnega standardiziranega pokritja (S) v formulah se za osnovo
vzamejo koeficienti za različne proizvode, ki se določijo na ravni različnih regij v Uniji:
npr. standardizirano pokritje za en hektar pšenice ali za eno kravo molznico. Za vsako
gospodarstvo se število hektarjev pšenice ali krav molznic pomnoži z ustreznim
koeficientom in se na ta način izračuna SGM. Koeficienti standardiziranega pokritja se
izračunavajo v rednih presledkih in se nanašajo na triletna povprečja.

2.1.8 Ekonomska velikost

Ekonomska velikost gospodarstva je izražena v evropskih enotah za velikost (ESU).
Skupno standardizirano pokritje, izraženo v ECU/EUR, se deli s koeficientom ESU.
Prvotno je bil en ESU enak 1000 ECU. Gospodarstvo s skupnim standardiziranim
pokritjem v višini 8000 ECU je imelo torej ekonomsko velikost 8 ESU. Tekom let se je
pokazala potreba po tem, da se koeficient ESU v rednih presledkih revalorizira, s čimer se
prepreči, da bi inflacija umetno povzročila povečanje velikosti kmetijskih gospodarstev.

2.1.9 Ponderiranje rezultatov FADN

Za ekstrapolacijo podatkov iz vzorca na vsa gospodarstva v Uniji, ki jih pokriva raziskava,
se uporablja poseben sistem ponderiranja. Ta temelji na načelu prostega širjenja: vsako
gospodarstvo v vzorcu ima utež, ki ustreza številu kmetijskih gospodarstev, ki jih
predstavlja.
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Gospodarstva v vzorcu in populaciji so stratificirana (tj. oblikovana po skupinah), in sicer
glede na regijo, vrsto specializacije in ekonomsko velikost. Eno skupino bi lahko na primer
predstavljala kmetijska gospodarstva v Bretaniji (Francija), ki se specializirajo v
mlekarstvu in spadajo v velikostno skupino 40–100 ESU. Če je v vzorcu FADN 20 kmetij,
ki pripadajo tej skupini, v celotni populaciji pa jih je 1000 (glede na najnovejšo raziskavo o
strukturi kmetijskih gospodarstev), potem ima vsako posamezno kmetijsko gospodarstvo v
vzorcu, ki pripada tej skupini, utež 1000/20 = 50 (European commission).

2.2

Struktura kmetijskih gospodarstev v Sloveniji

V juniju 2014 so bili objavljeni končni podatki vzorčnega raziskovanja o rabi zemljišč,
številu živine in delovne sile na kmetijskih gospodarstvih, konec leta pa še podatki o
ekonomski velikosti in tipu kmetijskih gospodarstev. Po podatkih vzorčnega raziskovanja,
ki je bilo v letu 2013 prvič izvedeno kot računalniško podprto telefonsko anketiranje, se v
Sloveniji s kmetijsko dejavnostjo ukvarja 72,377 kmetijskih gospodarstev (Kmetijski
inštitut Slovenije). Po začasnih podatkih statističnega raziskovanja Struktura kmetijskih
gospodarstev je bilo 01. 06. 2016 v Sloveniji 70,063 kmetijskih gospodarstev, kar je 2,314
manj, kot jih je bilo v letu 2013. Od 476,682 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi (0,1%
manj kot v letu 2013) obsegajo največji delež trajni travniki in pašniki (57,5 % ali 274,251
hektarjev), sledijo njive (36,8 % ali 175,519 hektarjev) in trajni nasadi (5,6 % ali 26,913
hektarjev). Celotna površina trajnih nasadov je sicer glede na leto 2013 skoraj
nespremenjena (za 1,3 % je manjša kot v 2013), površine posameznih vrst trajnih nasadov
pa so se precej spremenile. Površina oljčnikov se je glede na leto 2013 povečala za 14,7 %
(na 1,038 hektarjev), površina sadovnjakov za 4,6 % (na 10,245 hektarjev), površina
vinogradov pa se je zmanjšala za 5,6 % (na 15,331 hektarjev) (Krajnc 2016).
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2.2.1 Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU)

Kmetijsko zemljišče je orno zemljišče iz točke (a) 2. člena Uredbe 1120/2009/ES in
pomeni kmetijsko zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva (KZU), ki ga nosilec tega
gospodarstva prijavi v register kmetijskih gospodarstev (RKG). Ugotovljena površina KZU
je tista površina KZU, ki je ugotovljena po izvedenih administrativnih kontrolah in
kontrolah na kraju samem, in pomeni površino iz 23. točke 2. člena Uredbe 1122/2009/ES
(Uradni list 2011). KZU so njive, vrtovi, travniki in pašniki, sadovnjaki (intenzivni ter
ekstenzivni), oljčniki, vinogradi, drevesnice, trsnice in matičnjaki, ki jih obdelujejo
kmetijska gospodarstva (Krajnc 2014).

2.2.2 Polnovredna delovna moč (PDM )

Obseg delovne sile izražamo s številom polnovredne delovne moči (PDM). To število
izraža delovni potencial populacije, ki živi na kmetijah in je na razpolago za kmetijsko
proizvodnjo (Kovačič 1996). Temelji na razmerju med številom ur, letno porabljenih za
delo v kmetijski dejavnosti, in enoletnim obsegom dela polno zaposlene osebe (1800 ur),
ki ga uporablja nacionalna statistika delovne sile (Krajnc 2016).

2.3

Dosedanja znanstveno raziskovalna dela z uporabo FADN

V državah članicah EU so v poskusu bili izvedeni Kmetijsko-okoljski programi (AES), da
bi uskladili metode kmetijske pridelave z varstvom okolja in ohranjanjem podeželja.
Westbury in sod. (2010) so preučevali, v kolikšni meri so se izpolnili t.i. cilji politike, kar
so

ugotavljali z uporabo AFI metodologije, v kombinaciji s podatki iz mreže

knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (FADN). Skupno so za nadaljnje
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analize zajeli 64 kmetijskih gospodarstev, 43 nižinskih in 23 gorskih gospodarstev. Podatki
iz FBS (Anglija) so bili pridobljeni iz treh vrst kmetij, ki izhajajo iz FADN: poljedelske
kmetije, nižinske živinorejske kmetije in gorske živinorejske kmetije. Posamezna
gospodarstva so bila vključena v analizo, če so sodelovala v raziskavi v letih 1995, 2000 in
2005. Velikost gospodarstev so razdelili na mala, srednja in velika. Med poljedelskimi
kmetijami so bile kot male kmetije razvrščene kmetije do 150 hektarjev, kot srednje
kmetije od 150 do 300 hektarjev in kot velike kmetije večje od 300 hektarjev. Med
nižinskimi in gorskimi živinorejskimi kmetijami so kot male kmetije razvrščene kmetije do
80 hektarjev, kot srednje kmetije od 80 do 120 hektarjev in kot velike tiste kmetije, ki so
večje od 120 hektarjev. Starost kmeta so razdelili v dve skupini, in sicer mlajši od 50 let ter
50 let in več. Kmete so razvrstili tudi po izobrazbi in zaposlitvi. Če je območje
predstavljalo manj kot štiri gospodarstva, je bilo izpuščeno iz analize. Za sodelovanje v
kmetijsko-okoljski shemi so morala biti gospodarstva registrirana v okviru sheme za vsaj
enega od časov vzorca v 10-letnem obdobju, zato ni bilo mogoče ugotoviti, ali se je
okoljska učinkovitost v času sodelovanja v kmetijsko-okoljski shemi povečevala. Vendar
pa je bilo mogoče raziskati, ali je bila udeležba v omenjeni shemi na splošno povezana z
naraščajočo okoljsko učinkovitostjo. AFI rezultati so bili usmerjeni z omejenim številom
kazalnikov. Vključitev več neposrednih okoljskih kazalnikov bi omogočila natančnejšo
analizo. Če bi bilo v podatkih FADN vključenih več neposrednih okoljskih kazalcev, bi
dobili bolj celovito oceno okoljske učinkovitosti različnih tipov kmetij, pridobljeno z AFI
metodologijo. Na splošno je ta analiza pokazala, da AFI metodologijo lahko uporabimo s
podatki FADN, zato ima le-ta potencial, da se pogosteje uporablja za druge vire podatkov,
rutinsko zbranih v EU-27 standardizirani obliki.

Unay-Gailhard in Bojnec (2016) sta analizirala aktivnost kmeta v kmetijsko-okoljskih
ukrepih AEM (agri-environmental measures) z uporabo omrežja slovenskih knjigovodskih
podatkov s kmetij (FADN) v obdobju 2004–2010. Za proučevanje vpliva značilnosti
kmetij sta proučevala tri različne velikosti kmetij: male, srednje in velike. Ugotovila sta, da
obstajajo razlike med uporabniki AEM, zlasti med malimi in velikimi kmetijami. Ta
ugotovitev je podprta s spremenljivko, ki opisuje kmetijski kapital glede na intenzivnost
zemljišč, dohodek in vrsto kmetijstva kot pomembnih dejavnikov za velike kmetijske
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modele, ne pa tudi za manjše modele kmetij. Spremenljivke, ki opisujejo produktivnost
zemljišča, so negativno vplivale na aktivnost v AEM za velike kmetije. Preverjali so vpliv
strukture rabe kmetijskih zemljišč, delež dela družine, prihodek gospodinjstva (off-farm),
sodelovanje pri drugih ukrepih za razvoj podeželja in način kmetovanja na sodelovanje
kmetov v AEM v Sloveniji. Modele AEM so testirali ločeno za tri kmetije različnih
velikosti. Rezultati kažejo, da imajo velik vpliv subvencije, saj se le-te razlikujejo glede na
velikost kmetij, zlasti subvencije za AEM-e.
Dolman in sod. (2014) so primerjali devet kmetij s pridelavo mleka, katere želijo izboljšati
notranji cikel hranil INC (internal nutrient cycle), s primerljivimi kmetijami po velikosti in
intenzivnosti pridelave. Ta referenčna skupina je bila sestavljena z uporabo statističnega
ujemanja, izključen je bil vpliv gospodarske, okoljske in družbene uspešnosti. Pri tem so
bili uporabljeni gospodarski kazalci: dohodek kmetije z neplačano letno delovno enoto in
razmerje med stroški in prihodki. Okoljski kazalci iz življenjskega cikla so bili: kopenski
del, uporaba neobnovljivih virov energije, potencial globalnega segrevanja, potencial
zakisljevanja in potencial evtrofikacije, izražene na maščobe in beljakovine korigiranega
mleka na kg (FPCM= fat-and-protein-corrected milk ). Poleg tega so količinsko opredelili
vsebnost organskega dušika, ogljika in fosforja v tleh. Družbeni indikatorji pa so bili:
plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe, število pašnih ur in kazni za odklon analize sestave
mleka. Rezultati so pokazali, da so imele INC kmetije manjšo porabo neobnovljivih virov
energije na kg FPCM, višjo vsebnost organskega ogljika in večja letna plačila za
kmetijsko-okoljske ukrepe, po gospodarskih, okoljskih in družbenih kazalnikih pa se niso
razlikovale. Podatke za kvantitativne določitve gospodarskih, okoljskih in družbenih
kazalnikov so pridobili z mrežo knjigovodskih podatkov na kmetiji (FADN).
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3

3.1

MATERIAL IN METODE

FADN metodologija

3.1.1 Regije
Statistične regije Slovenije so ena izmed predpisanih ravni teritorialne členitve Slovenije,
ki jih Statistični urad RS uporablja pri zbiranju in izkazovanju statističnih podatkov.
Regionalni podatki se uporabljajo za podporo regionalnemu razvoju, pri strokovnem
načrtovanju in merjenju učinkov regionalne politike ter za družbenogospodarske analize.
Statistični urad RS že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja za analitične potrebe združuje
tedanje občinske podatke na ravni t.i. 12 funkcionalnih regij oziroma 12 območij
medobčinskega sodelovanja (SURS).
V nalogi uporabljeni podatki se pri sadjarskih kmetijah nanašajo na 10 regij, in sicer:
gorenjsko, goriško, jugovzhodno Slovenijo, obalno-kraško, osrednjeslovensko, podravsko,
pomursko, savinjsko, spodnjeposavsko, zasavsko; pri vinogradniških kmetijah pa na 7
regij: goriško, jugovzhodno Slovenijo, obalno-kraško, podravsko, pomursko, savinjsko ter
spodnjeposavsko (Uradni list EU).

3.1.2 Baza podatkov
V magistrski nalogi smo uporabili standardne rezultate, oziroma spremenljivke, katere so
bile obdelane po metodologiji FADN. Pridobljeni rezultati so iz leta 2013 in 2014. Podatki
zajemajo vzorčne kmetije, katere je k sodelovanju povabilo Ministrstvo za kmetijstvo in
gozdarstvo. Standardni rezultati so za posamezno kmetijsko gospodarstvo. V vzorec smo
zajeli sadjarske in vinogradniške kmetije. Vzorec zajema 113 kmetijskih gospodarstev, od
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tega je 35 sadjarskih kmetij v letu 2013 in 32 v letu 2014, vinogradniških kmetij pa 27 v
letu 2013 ter 19 v letu 2014.

3.1.3 Zbirka podatkov uporabljenih v nalogi

V nalogi smo uporabili naslednje rezultate (povzeto po RI/CC 882 Re 9.1):


tip proizvodnje (TF): TF8 (vinogradništvo, sadjarstvo);



tip kmetovanja: 35 = specializirani vinogradnik; 36 = specializirani sadjar in
pridelovalec citrusov;



opredelitve spremenljivk:
 skupni vložek dela (PDM): skupni input dela na gospodarstvu, izražen v
letnih enotah polnovrednih delovnih moči družine = SE010,
 vinogradi: vključno z mladimi nasadi = SE050,
 trajni nasadi, brez vinogradov = SE054,
 bruto dodana vrednost kmetije = SE410,
 neto dodana vrednost kmetije = SE415,
 dohodek kmečke družine = SE420.

3.2

Statistične metode

Za statistično obdelavo podatkov smo si najprej uredili podatke v programu Microsoft
Excel. Podatke smo kasneje prenesli v statistični program SPSS 20 (za programsko okolje
Windows). Izračunali smo mere opisne statistike, s Spearmanovim koeficientom preučili
povezanost (korelacijo) spremenljivk (pri p ≥ 0,05 je šlo za statistično značilne razlike
posameznih spremenljivk). Z regresijsko analizo smo preverili jakost povezav med
spremenljivkami, nekoreliranost med ostanki pa z Durbin-Watsonovim testom.
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3.2.1 Opisna statistika
Program je iz danih podatkov izračunal minimum (Xmin), maksimum (Xmax), aritmetične
sredine (mt), srednje vrednosti (me) in standardne odklone (s). Mere opisne statistike smo
izračunali za odvisne spremenljivke (polnovredna delovna moč in dohodek kmečke
družine) in neodvisne spremenljivke (bruto in neto dodana vrednost kmetije), ločeno po
letih in razredih površine. Pri trajnih nasadih smo površine razdelili na razrede 0–3
hektarjev, 3–10 hektarjev in na površine > 10 hektarjev, pri vinogradih pa na razrede 0–2
hektarjev, 2–5 hektarjev in na površine > 5 hektarjev.

3.2.2 Spearmanov koeficient korelacije
Za testiranje moči povezanosti med pari podatkov smo uporabili Spearmanov koeficient
korelacije, kjer nas pri statističnem sklepanju zanima obstoj monotone povezanosti
spremenljivk v populaciji. Koeficient lahko zavzame vrednosti med –1 in 1. Bližje kot je
povezanost eni izmed teh vrednosti, močnejša je monotona povezanost (Statistik.si).

Spearmanov koeficient uporabljamo v primeru, ko :

- zveza med spremenljivkama ni linearna, ampak monotona;
- so podatki ene ali obeh spremenljivk rangi;
- so podatki nezanesljivi, za njihove predstavnike uporabimo pripadajoče range (Kraner
Šumenjak 2014).
Za določanje moči povezanosti spremenljivk uporabljamo lestvico vrednosti koeficienta
(Preglednica 1) (Statistik.si).
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Preglednica 1: Lestvica jakosti povezav Spearmanovega koeficienta (Statistik.si)

Vrednost koeficienta

Moč povezanosti

0,00

ni povezanosti

0,01–0,19

neznatna povezanost

0,20–0,39

nizka/šibka povezanost

0,40–0,59

srednja/zmerna povezanost

0,60–0,79

visoka/močna povezanost

0,80–0,1,00

zelo visoka/zelo močna povezanost

3.2.3 Regresijska analiza
Za testiranje skladnosti oz. povezanosti med spremenljivkami smo uporabili linearno
regresijo. Regresijska analiza preučuje odnos med dvema naključnima spremenljivkama, in
sicer med odvisno in eno ali več neodvisnimi (pojasnjevalnimi) spremenljivkami. Ta odnos
se preučuje tako, da se uporablja regresijski model. S pomočjo tega modela napovedujemo
vrednosti odvisne spremenljivke iz ene ali več neodvisnih spremenljivk. Gre za
prilagajanje ustrezne matematične funkcije empiričnim podatkom (Kraner Šumenjak
2014). Ker je v našem primeru šlo za primerjavo med eno odvisno in več neodvisnimi
spremenljivkami, smo med modeli izbrali večkratno (multiplo) linearno regresijo, ki kot
multivariantna metoda služi za preučevanje odvisnosti med eno odvisno in več
neodvisnimi spremenljivkami (elektronski vir). Matematično model zapišemo:
Y = α0 + α1X1 + α2X2 + … + αkXk + ε,
Y = odvisna spremenljivka,
αi = vrednost regresijskega koeficienta pri i-ti neodvisni spremenljivki Xi za i = 1,2 … , k,
ε = vektor ostankov.
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V letih 2013 in 2014 (sadjarske kmetije) je odvisno spremenljivko enkrat predstavljala
bruto dodana vrednost kmetij (SE410), drugič pa neto dodana vrednost kmetij (SE415). V
obeh primerih sta bili neodvisni spremenljivki polna delovna moč (PDM) (SE010) in trajni
nasadi (hektarji) (SE054). Pri obdelavi vinogradniških kmetij je v letih 2013 in 2014
odvisno spremenljivko prav tako enkrat predstavljal bruto domači proizvod kmetijskega
gospodarstva (SE410), drugič pa neto proizvod kmetijskega gospodarstva (SE410),
medtem ko sta neodvisni spremenljivki predstavljali polna delovna moč (PDM) (SE010) in
površina vinogradov (SE50).
Uvodoma smo preverili predpostavke za uporabo regresijskega modela. Upoštevali smo
glavne predpostavke (linearnost, normalnost porazdelitve) in grafično preverili
predpostavki homoskedastičnosti in normalne porazdelitve ostankov. Ostanki morajo biti
nekolerirani in v njih ne sme biti osamelcev (Trpin Švikart 2016). Izpolnjevanje te
predpostavke oz. nekoreliranost rezidualov smo testirali z Durbin-Watsonovim testom. Če
je bila njegova vrednost enaka dve, ostanki med seboj niso bili kolerirani, če je bila
njegova vrednost večja od dve, smo rezultat tolmačili kot negativno koleracijo med
ostankoma in obratno, kot pozitivno koleracijo med ostanki v primeru, ko je bila vrednost
Durbin-Watsonovega testa manjša od dve. Trpin Švikart 2016 navaja, da bi se
zaskrbljujoča koreliranost med ostanki izkazala v primeru, če bi bile vrednosti, po DurbinWatsonovem testu, manjše od ena ali večje od tri.
S pomočjo determinacijskega koeficienta R2 se interpretira, kolikšen delež (odstotek)
variance spremenljivke Y (odvisna spremenljivka) je pojasnjen s spremenljivko X
(neodvisna spremenljivka). Ker smo v modelu upoštevali več neodvisnih spremenljivk,
smo tolmačili determinacijski koeficient, prilagojen na stopinje prostosti (Adjusted R2), ki
nam je podal delež pojasnjene variance v skupni varianci.
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4

4.1

REZULTATI Z RAZPRAVO

Opisna statistika

V Preglednici 2 so prikazane vrednosti opisne statistike. V letu 2013 je pri sadjarskih
kmetijah do površine treh hektarjev povprečna (mt) bruto dodana vrednost petnajstih
kmetijskih gospodarstev (SE410) znašala 10,528 €. Najmanjšo vrednost smo zabeležili pri
minimalni vrednosti (Xmin), in sicer pri prihodku kmečke družine (SE420), kjer je
vrednost –4,944 €. Negativna vrednost je posledica investicij kmetije.
Pri sadjarskih kmetijah velikosti od treh do desetih hektarjev je povprečna (mt) bruto
dodana vrednost kmetij (SE410) štirikrat večja od sadjarskih kmetij do treh hektarjev. Prav
tako sta se znatno povečali povprečni vrednosti neto dodana vrednost kmetije (SE415) in
dohodek kmečke družine (SE420). Kot lahko vidimo pri povprečni vrednosti (mt) in
srednji vrednosti (me), se je za približno enkrat povečala tudi vrednost polnovredne
delovne moči kmetij (SE010).
Pri kmetijah nad deset hektarjev so se povečale vse vrednosti spremenljivk. Kot lahko
vidimo, sta tudi najmanjši vrednosti (Xmin) neto dodane vrednosti (SE415) in dohodka
kmečke družine (SE420) pozitivni (38,612 € – SE415 in 10,202 € – SE420). To pomeni, da
kmetije nad deset hektarjev kljub investicijam poslujejo pozitivno.
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Preglednica 2: Opisna statistika sadjarskih kmetij v letu 2013 (€)

leto 2013 (0–3 ha)
spremenljivke
način poročanja

SE410

SE415

SE420

SE010

(mt)

10528

4939

2793

1,429

(n)

15

15

15

15

(Xmin)

284

–4944

–7016

0,173

(Xmax)

30837

25115

21431

3,418

(me)

7274

1215

651

1,310

(s)

9687

8709

7174

0,883

sadjarske kmetije
(mt) = povprečna vrednost
(n) = velikost vzorca (št. kmetij)
(Xmin) = minimalna vrednost
(Xmax) = maksimalna vrednost
(me) = mediana (srednja
vrednost)

(3–10 ha)
(mt)

42729

24904

27839

2,546

(n)

14

14

14

14

(Xmin)

6100

–16593

–9748

1,130

(Xmax)

107900

70328

91890

6,130

(me)

37372

21836

19804

2,250

(s)

30861

28038

29387

1,349

(> 10 ha)

(s) = standardni odklon
(mt)

176171

132592

95353

7,188

(n)

6

6

6

6

(Xmin)

38612

26895

10202

1,831

(Xmax)

613344

529922

456905

18

(me)

97579

68969

24105

4,982

(s)

216677

195409

177389

5,774

V letu 2014 je pri sadjarskih kmetijah do treh hektarjev povprečen (mt) dohodek kmečke
družine (SE420) 1,965 € (Preglednica 3). Spremenljivki neto dodana vrednost kmetije
(SE415) in prihodek kmečke družine (SE420) imata negativno srednjo vrednosti (me).
Najvišja polnovredna delovna moč znaša 3, najnižja pa 0,190.
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Pri sadjarskih kmetijah velikosti od treh do desetih hektarjev je povprečen (mt) bruto
dohodek kmetij 35,030 € (SE410). Najnižji vrednosti (Xmin) kmetij sta negativni, in sicer
pri neto vrednosti kmetij (SE415) –5,226 € in pri dohodku kmečke družine (SE420) –2,200
€. Srednja vrednost (me) polnovredne delovne moči (SE010) je 2,48.

Vrednosti spremenljivk pri kmetijah velikosti nad deset hektarjev so se v primerjavi s
kmetijami velikosti do treh hektarjev in kmetijah od treh do desetih hektarjev zelo
povečale.
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Preglednica 3: Opisna statistika sadjarskih kmetij v letu 2014 (€)

leto 2014 (0–3 ha)
spremenljivke
način poročanja

SE410

SE415

SE420

SE010

(mt)

7309

1878

1965

1,006

(n)

15

15

15

15

(Xmin)

–1543

–9120

–9479

0,190

(Xmax)

21890

17462

16655

3

(me)

4408

–405

–555

0,890

(s)

8742

8372

9074

0,753

sadjarske kmetije

(mt) = povprečna vrednost
(n) = velikost vzorca (št. kmetij)
(Xmin) = minimalna vrednost
(Xmax) = maksimalna vrednost
(me) = mediana (srednja vrednost)

(3-10 ha)
(mt)

35030

17258

17512

2,454

(n)

15

15

15

15

(Xmin)

10602

–5226

–2200

0,908

(Xmax)

61188

40081

54743

6,009

(me)

33471

14868

12996

2,480

(s)

17356

13318

16100

1,227

(> 10 ha)

(s) = standardni odklon
(mt)

68105

22360

99118

5,085

(n)

2

2

2

2

(Xmin)

18804

-648

96727

2,052

(Xmax)

117406

45367

101508

8,118

(me)

68105

22360

99118

5,006

(s)

69722

32538

3381

4,289

V preglednici 4 so prikazane vrednosti opisne statistike vinogradniških kmetij v letu 2013.
Pri osmih vinogradniških kmetijah do dveh hektarjev je povprečna vrednost (mt) dohodka
kmečke družine (SE420) 2,723 €. Prav tako je pri dohodku kmečke družine (SE420)
najnižja vrednost (Xmin) negativna, in sicer –5,110 €. Najvišja vrednost (Xmax) je pri
bruto dodani vrednosti kmetije 23,167 €. Srednja vrednost (me) polnovredne delovne moči
(SE010) je 1,196.
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Pri devetih kmetijah, od dveh do petih hektarjev, je povprečna vrednost (mt) neto dodane
vrednosti kmetij (SE415) 8,842 €. Najnižja vrednost (Xmin) bruto dodane vrednosti kmetij
(SE410) je 4,280 €. Srednja vrednost (me) polnovredne delovne moči (SE010) je 1,636.
Pri kmetijah nad pet hektarjev so bile najnižje vrednosti (Xmin) negativne, tako pri bruto
dodani vrednosti kmetij (SE410), neto dodani vrednosti kmetij (SE415) kot tudi pri
dohodku kmečke družine (SE420).
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Preglednica 4: Opisna statistika vinogradniških kmetij v letu 2013 (€)

leto 2013 (0–2 ha)
spremenljivke
način poročanja

vinogradniške kmetije

SE410

SE415

SE420

SE010

(mt)

9213

2697

2723

1,336

(n)

8

8

8

8

(Xmin)

2150

–3307

–5110

0,401

(Xmax)

23167

12380

17653

2,404

(me)

7162

2432.5

1779.5

1,196

(s)

7608

5483

7222

0,635

(2–5 ha)
(mt) = povprečna vrednost

(mt)

15477

8842

9835

1,677

(n)

9

9

9

9

kmetij)

(Xmin)

4280

–7528

–7528

0,560

(Xmin) = minimalna vrednost

(Xmax)

25707

19902

19740

4,380

(me)

17177

10509

10238

1,636

(s)

6270

7376

7909

1,131

(n) = velikost vzorca (št.

(Xmax) = maksimalna
vrednost
(me) = mediana (srednja
vrednost)
(s) = standardni odklon

(> 5 ha)
(mt)

33970

8596

22386

2,752

(n)

10

10

10

10

(Xmin)

–50776

–127417

–34613

0,811

(Xmax)

72319

46399

73096

4,577

(me)

39292

25272

29547

2,758

(s)

35173

52092

37521

1,159

V preglednici 5 je prikazana povprečna vrednost (mt) bruto dodane vrednosti (SE410)
petih (n) vinogradniških kmetij do dveh hektarjev, ki v letu 2014 znaša 5,136 €. Najnižja
vrednost (Xmin) polnovredne delovne moči je 0,750. Najvišji vrednosti (Xmax) sta pri
neto dodani vrednosti kmetije (SE415) in dohodku kmečke družine (SE420) negativni.
Prav tako sta ti spremenljivki negativni tudi pri srednji vrednosti (me).
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Pri kmetijah od dveh do petih hektarjev je povprečna vrednost (mt) dohodka kmečke
družine (SE420) 10,025 €. Najnižja vrednost (Xmin) bruto dodane vrednosti kmetije
(SE410) je 4,750 € najvišja pa 30,650 €. Srednja vrednost (me) polnovredne delovne moči
(SE010) je 1,838.
Pri vinogradniških kmetijah nad pet hektarjev so se prav tako znatno povečale vse
vrednosti spremenljivk.

Preglednica 5: Opisna statistika vinogradniških kmetij v letu 2014 (€)

leto 2014 (0–2 ha)
spremenljivke
način poročanja

vinogradniške kmetije

(mt) = povprečna vrednost
(n) = velikost vzorca (št.
kmetij)
(Xmin) = minimalna
vrednost
(Xmax) = maksimalna
vrednost

SE410

SE415

SE420

SE010

(mt)

5136

–4009

–4971

1,069

(n)

5

5

5

5

(Xmin)

–1025

–6611

–7922

0,750

(Xmax)

9534

-439

–444

1,506

(me)

6204

–4165

–5665

1,120

(s)

3867

2590

2810

0,294

(2–5 ha)
(mt)

13668

6008

10025

1,775

(n)

7

7

7

7

(Xmin)

4570

–1459

–2177

0,887

(Xmax)

30635

20034

34829

2,903

(me)

12753

3533

6480

1,838

(s)

8206

6935

12749

0,669

(> 5 ha)

(me) = mediana (srednja
vrednost)
(s) = standardni odklon

(mt)

47885

18455

41355

2,410

(n)

7

7

7

7

(Xmin)

1445

–17615

–23193

0,814

(Xmax)

141337

57432

175085

3,410

(me)

45600

16688

10956

3

(s)

45719

24152

70917

0,988
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4.2

Spearmanov koeficient korelacije rangov

V Preglednici 6 so prikazane vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije rangov pri
sadjarskih kmetijah v letu 2013. Kot je razvidno iz omenjene preglednice, smo najvišje
vrednosti Spearmanovega koeficienta zabeležili med spremenljivkama SE410 (bruto dodana
vrednost kmetij) in SE415 (neto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,867), kar kaže na
logično močno povezanost med bruto in neto dodano vrednostjo kmetij.
Spremenljivka SE420 (dohodek kmečke družine) je glede na visoke vrednosti
Spearmanovega koeficienta močno odvisna od spremenljivke SE410 (bruto dodana vrednost
kmetij) (vrednost 0,831) in nekoliko manj od spremenljivke SE415 (neto dodana vrednost
kmetij) (vrednost 0,806). Iz slednje ugotovitve lahko potrdimo, da sta tudi bruto dodana
vrednost kmetij in neto dodana vrednost kmetij logično močno odvisni od dohodka kmečke
družine.
Iz Preglednice 6 je prav tako razvidna močna odvisnost obsega polnovredne delovne moči
ter velikost trajnih nasadov od bruto dodane vrednosti kmetij, saj smo zabeležili visoki
vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije med spremenljivkama SE010 (PDM) in
SE410 (bruto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,829) ter med spremenljivkama SE054
(površina trajnih nasadov) in SE410 (bruto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,829).
Najnižje vrednosti Spearmanovega koeficienta smo zabeležili med spremenljivkama SE420
(dohodek kmečke družine) in SE010 (PDM) (vrednost 0,680) ter med spremenljivkama
SE054 (površina trajnih nasadov) in SE420 (dohodek kmečke družina) (vrednost 0,606),
kjer nismo potrdili statistično značilnih razlik (p ≤ 0,001). Slednje zabeležke kažejo srednjo
oz. zmerno povezanost obsega polnovredne delovne moči in površine trajnih nasadov z
dohodkom kmečke družine.
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Preglednica 6: Spearmanov koeficient korelacije rangov sadjarskih kmetij v letu 2013
Spearmanov koeficient korelacije rangov – sadjarske kmetije
spremenljivke

SE010

SE054

SE410

SE415

SE420

SE010
n
SE054

0,709**

n

35

SE410

0,829**

0,829**

n

35

35

SE415

0.776**

0,637**

0,867**

n

35

35

35

SE420

0,680**

0,606**

0,831**

0,806**

n

35

35

35

35

n = število proučevanih sadjarskih kmetij
** statistično značilna monotona povezanost pri 1 % tveganju

Iz Preglednice 7 je razvidno, da sta pri sadjarskih kmetijah v letu 2014 močno povezani
spremenljivki SE054 (površina trajnih nasadov) in SE410 (bruto dodana vrednost kmetij),
kjer smo zabeležili najvišjo vrednost Spearmanovega koeficienta (vrednost 0,830). Močno
povezane so tudi spremenljivke SE410 (bruto dodana vrednost kmetij) in SE415 (neto
dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,826); SE415 (neto dodana vrednost kmetij) in SE420
(dohodek kmečke družine) (vrednost 0,805); SE010 (PDM) in SE410 (bruto dodana
vrednost kmetij) (vrednost 0,783); SE010 (PDM) in SE054 (površina trajnih nasadov)
(vrednost 0,724); SE010 (PDM) in SE415 (neto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,717)
ter SE420 (dohodek kmečke družine) in 410 (bruto dodana vrednost kmetij) (vrednost
0,713). Iz rezultatov lahko zaključimo, da je bruto dodana vrednost kmetij močno odvisna
od površine trajnih nasadov. Prav tako je neto dodana vrednost kmetij močno odvisna od
bruto dodane vrednosti kmetij, dohodek kmečke družine od neto in bruto dodane vrednosti
kmetij, PDM pa od neto in bruto dodane vrednosti kmetij ter površin trajnih nasadov.
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Zmerno oz. srednje povezane spremenljivke pri sadjarskih kmetijah v letu 2014 so bile
zabeležene med SE010 (PDM) in SE420 (dohodek kmečke družine) (vrednost 0,662);
SE054 (površina trajnih nasadov) in SE420 (dohodek kmečke družine) (vrednost 0,591)
ter SE054 (površina trajnih nasadov) in SE415 (neto dodana vrednost kmetij) (vrednost
0,566), pri katerih nismo potrdili statistično značilnih razlik (p ≤ 0,001). Iz danih podatkov
lahko razberemo, da je dohodek kmečke družine zmerno oz. srednje povezan s PDM-jem
in površino trajnih nasadov. Najmanjšo, a še vedno srednjo, oz. zmerno povezanost med
spremenljivkami smo zabeležili med neto vrednostjo kmetij in trajnimi nasadi.

Preglednica 7: Spearmanov koeficient korelacije rangov sadjarskih kmetij v letu 2014

Spearmanov koeficient korelacije rangov – sadjarske kmetije
spremenljivke

SE010

SE054

SE410

SE415

SE010
n
SE054

0,724**

n

32

SE410

0,783**

0,830**

n

32

32

SE415

0,717**

0,566**

0,826**

n

32

32

32

SE420

0,662**

0,591**

0,713**

0,805**

n

32

32

32

32

n = število proučevanih sadjarskih kmetij
** statistično značilna monotona povezanost pri 1 % tveganju

SE420
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Spearmanov koeficient korelacije rangov pri vinogradniških kmetijah v letu 2013
(Preglednica 8) nam je prikazal zelo močno povezanost med spremenljivkama SE415
(neto dodana vrednost kmetij) in SE420 (dohodek kmečke družine) (vrednost 0,969), kar
pomeni, da je neto dodana vrednost kmetij zelo močno odvisna od dohodka kmečke
družine. Med spremenljivkami SE410 (bruto dodana vrednost kmetij) in SE415 (neto
dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,849) ter SE410 (bruto dodana vrednost kmetij) in
SE420 (dohodek kmečke družine) (vrednost 0,816) smo prav tako zabeležili močno
povezanost. Iz pridobljenih podatkov lahko logično sklepamo, da je neto dodana vrednost
kmetij močno odvisna od bruto dodane vrednosti kmetij in prav tako od dohodka kmečke
družine.
Spremenljivke SE050 (površina vinogradov) in SE410 (bruto dodana vrednost kmetij)
(vrednost 0,647); SE010 (PDM) in SE050 (površina vinogradov) (vrednost 0,602) ter
SE010 (PDM) in SE410 (bruto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,549) so zmerno oz.
srednje povezane, vendar statistično značilnih razlik ni bilo (p ≤ 0,001). Zmerno
povezane so bile tudi spremenljivke SE010 (PDM) in SE415 (neto dodana vrednost)
(vrednost 0,433); SE010 (PDM) in SE420 (dohodek kmečke družine) (vrednost 0,402)
(statistično neznačilno). Iz pridobljenih podatkov lahko potrdimo zmerno odvisnost
površine vinogradov od bruto dodane vrednosti kmetij. Rezultati potrdijo, da je polna
delovna moč zmerno oz. srednje odvisna od površine vinogradov in bruto dodane
vrednosti kmetij. Polna delovna moč je prav tako srednje oz. zmerno vezana na neto
dodano vrednost kmetij in na dohodek kmečke družine.
Statistično značilne razlike smo zabeležili pri spremenljivkah SE050 (površina
vinogradov) in SE420 (dohodek kmečke družine) (vrednost 0,366), kjer je šibka
povezanost spremenljivk (p≥0,005), kar pomeni, da je dohodek kmečke družine v zelo
šibki povezavi s površino vinogradov.
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Preglednica 8: Spearmanov koeficient korelacije rangov vinogradniških kmetij v letu
2013

Spearmanov koeficient korelacije rangov – vinogradniške kmetije
spremenljivk
e

SE010

SE050

SE410

SE415

SE420

SE010
n
SE050
n
SE410
n
SE415
n
SE420
n

0,602**
27
0,549**

0,647**

27

27

0,433*

0,399*

0,849**

27

27

27

0,402*

0,366

0,816**

0,969**

27

27

27

27

n = število proučevanih sadjarskih kmetij
** statistično značilna monotona povezanost pri 1 % tveganju
* statistično značilna monotona povezanost pri 5 % tveganju

V Preglednici 9 je razvidna zelo močna povezanost vinogradniški kmetij v letu 2014,
izračunana s Spearmanovim koeficientom korelacije rangov, pri spremenljivkah SE410
(bruto dodana vrednost kmetij) in SE415 (neto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,956)
ter SE415 (neto dodana vrednost kmetij) in SE420 (dohodek kmečke družine) (vrednost
0,911) (statistično neznačilno). Iz zabeleženih rezultatov lahko zaključimo, da je neto
dodana vrednost zelo močno odvisna od bruto dodane vrednosti kmetij, dohodek kmečke
družine pa od neto dodane vrednosti kmetij.
Močno povezanost spremenljivk smo zabeležili pri SE010 (PDM) in SE410 (bruto dodana
vrednost kmetij) (vrednost 0,704); SE010 (PDM) in SE420 (dohodek kmečke družine)
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(vrednost 0,707); SE010 (PDM) in SE415 (neto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,760)
ter SE410 (bruto dodana vrednost kmetij) in SE420 (dohodek kmečke družine) (vrednost
0,856) (statistično neznačilno). Iz rezultatov lahko potrdimo močno odvisnost polne
delovne sile (PDM) od bruto in neto dodane vrednosti kmetij ter prav tako močno
povezanost oz. odvisnost polne delovne sile (PDM) z dohodkom kmečke družine. Pri
slednji spremenljivki smo zabeležili močno povezanost z bruto dodano vrednostjo kmetij.
Pri spremenljivkah SE050 (površina vinogradov)in SE420 (dohodek kmečke družine)
(vrednost 0,621); SE010 (PDM) in SE050 (površina vinogradov) (vrednost 0,631); SE050
(površina vinogradov) in SE415 (neto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,639) ter SE050
(površina vinogradov) in SE410 (bruto dodana vrednost kmetij) (vrednost 0,693) smo
potrdili zmerno povezanost. Statistično značilnih razlik ni bilo (p ≤ 0,001). Zabeleženi
rezultati nam potrdijo zmerno povezanost površine vinogradov z bruto in neto vrednostjo
kmetij, s polno delovno močjo (PDM) in prav tako z dohodkom kmečke družine.

Preglednica 9: Spearmanov koeficient korelacije rangov vinogradniških kmetij v letu 2014

Spearmanov koeficient korelacije rangov – vinogradniške kmetije
spremenljivke

SE010

SE050

SE410

SE415

SE010
n
SE050
n
SE410
n
SE415
n
SE420
n

0,631**
19
0,704**

0,693**

19

19

0,760**

0,639**

0,956**

19

19

19

0,707**

0,621**

0,856**

0,911**

19

19

19

19

n = število proučevanih sadjarskih kmetij
** statistično značilna monotona povezanost pri 1 % tveganju

SE420
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4.3

Jakost povezav med spremenljivkami in Durbin-Watsonov test

V Preglednici 10 so predstavljene jakosti povezav med spremenljivkami SE410 (bruto
dodana vrednost kmetij) (odvisna spremenljivka) ter SE054 (površina trajnih nasadov) in
SE010 (PDM) (neodvisni spremenljivki) sadjarskih kmetij v letu 2013. Iz preglednice je
razvidna vrednost korelacijskega koeficienta (R) 0,940, ki kaže na relativno močno
povezavo spremenljivk SE054 (površina trajnih nasadov), SE010 (PDM) in SE410 (bruto
dodana vrednost kmetij). Determinacijski koeficient, prilagojen na stopinje prostosti
(Adjusted R2), nakazuje 87,60 % delež pojasnjene variance v skupni varianci. Rezultat
Durbin-Watsonovega testa nam potrdi, da so ostanki med seboj pozitivno povezani, saj je
njegova vrednost manjša od 2 (vrednost 1,471).

Preglednica 10: Jakost povezav med spremenljivkami SE410 in SE054, SE010 sadjarskih
kmetij v letu 2013
b

model summary
model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate

1

,940

a

,883

,876

36648,843

a. predictors (constant): SE054, SE010
b. dependent (variable): SE410

enačba:
SE410 = –36386,946 + SE010 × 21592,521 + SE054 × 3942,606

1,471
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V Preglednici 11 so predstavljene jakosti povezav med odvisno spremenljivko SE415 (neto
dodana rednost kmetij) in neodvisnima spremenljivkama SE054 (površina trajnih nasadov)
in SE010 (PDM) sadjarskih kmetij v letu 2013. Vrednost korelacijskega koeficienta (R)
0,918 kaže, kot pri uporabi odvisne spremenljivke bruto dodana vrednosti kmetij
(Preglednica 10), relativno močno povezanost neodvisnih spremenljivk SE054 (površina
trajnih nasadov) in SE010 (PDM) z odvisno spremenljivko SE415 (neto dodana vrednost
kmetij). Popravljen determinacijski koeficient znaša 0,834, to pomeni, da je 83,30 %
variance v odvisni spremenljivki možno pojasniti z neodvisnimi spremenljivkami.
Vrednost Durbin-Watsonovega testa (1,294) nam ponovno potrdi pozitivno korelacijo med
ostanki.

Preglednica 11: Jakost povezav med spremenljivkami SE415 in SE054, SE010sadjarskih
kmetij v letu 2013
b

model summary
model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
1

,918

a

,843

,834

36637,703

a. predictors (constant): SE054, SE010
b. dependent (variable): SE415

enačba:
SE415 = –39607,006 + SE010 × 21609,859 + SE054 × 1874,452

1,294
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V Preglednici 12 so predstavljene jakosti povezav med odvisno spremenljivko SE410
(bruto dodana vrednost kmetij) in neodvisnima spremenljivkama SE054 (površina trajnih
nasadov) in SE010 (PDM) sadjarskih kmetij v letu 2014. Vrednost korelacijskega
koeficienta (R) 0,893 kaže, kot v letu 2013 (sadjarske kmetije), na močno povezanost
spremenljivk SE054 (površina trajnih nasadov) in SE010 (PDM) z SE410 (bruto dodana
vrednost kmetij). 78,40 % variance v odvisni spremenljivki je možno pojasniti z
neodvisnimi spremenljivkami, saj popravljen determinacijski koeficient znaša 0,784.
Vrednost Durbin-Watsonovega testa ustreza vrednosti manjši od 2, zato govorimo o
pozitivni korelaciji med ostanki.

Preglednica 12: Jakost povezav med spremenljivkami SE410 in SE054, SE010 sadjarskih
kmetij v letu 2014
b

model

R

R Square

model summary
Adjusted R Square
Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
1

,893

a

,798

,784

11824,4221464

a. predictors (constant): SE054, SE010
b. dependent (variable): SE410

enačba:
SE410 = –4344,090 + SE010 × 9863,938 + SE054 × 2064,653

1,947
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V Preglednici 13 je predstavljena jakost povezav med SE415 (neto dodana vrednost
kmetij) (odvisna spremenljivka) ter SE010 (PDM) in SE054 (površina trajnih nasadov)
(neodvisni spremenljivki) sadjarskih kmetij v letu 2014. Močno povezanost spremenljivk
SE054 (površina trajnih nasadov) in SE010 (PDM) z SE415 (neto dodana vrednost kmetij)
v letu 2014 (sadjarske kmetije) potrdi vrednost korelacijskega koeficienta (R) 0,704. Pri
obdelavi sadjarskih kmetij v letu 2014 je možno z neodvisnimi spremenljivkami pojasniti
46 % variance v odvisni spremenljivki, saj popravljen determinacijski koeficient znaša
0,460. Rezultat Durbin-Watsonovega testa (1,906) ponovno potrdi pozitivno korelacijo
med ostanki.

Preglednica 13: Jakost povezav med spremenljivkami SE415 in SE054, SE010 sadjarskih
kmetij v letu 2014
b

model summary
model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
1

,704

a

,495

,460

10724,2689716

a. predictors (constant): SE054, SE010
b. dependent (variable): SE415

enačba:
SE415 = –1780 + SE010 × 6121,562 + SE054 × 59,939

1,906
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V Preglednici 14 je predstavljena jakost povezav med SE410 (bruto dodana vrednost
kmetij) (odvisna spremenljivka) in SE010 (PDM) ter SE050 (površina vinogradov)
(neodvisni spremenljivki) vinogradniških kmetij v letu 2013. Vrednost korelacijskega
koeficienta (R) 0,557 kaže srednje močno povezanost spremenljivk SE050 (površina
vinogradov) in SE010 (PDM) z SE410 (bruto dodana vrednost kmetij). Popravljen
determinacijski koeficient znaša 0,253, kar pomeni, da je 25,30 % variance v odvisni
spremenljivki možno pojasniti z neodvisnimi spremenljivkami. Ker je vrednost DurbinWatsonovega testa več kot dve (2,895), obstaja med ostanki negativna korelacija.

Preglednica 14: Jakost povezav med spremenljivkami SE410 in SE050, SE010
vinogradniških kmetij v letu 2013
b

model summary
model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
1

,557

a

,310

,253

20706,5043670

a. predictors (constant): SE050, SE010
b. dependent (variable): SE410

enačba:
SE410 = 1805,744 + SE010 × 4698,167 + SE050 × 1656,869

2,895
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V preglednici 15 je predstavljena jakost povezav med odvisno spremenljivko SE415 (neto
dodana rednost kmetij) in neodvisnima spremenljivkama SE050 (površina vinogradov) in
SE010 (PDM) vinogradniških kmetij v letu 2013. Šibko povezanost spremenljivk SE050
(površina vinogradov) in SE010 (PDM) z SE415 (neto dodana vrednost kmetij) nam potrdi
vrednost korelacijskega koeficienta (R) 0,240. Na podlagi ocene popravljenega
korelacijskega koeficienta (– 0,021) ocenjujemo, da je odvisnost neto dodane vrednosti od
površine vinogradov in PDM-ja negativna in šibka. Kot v primeru obdelave podatkov
vinogradniških kmetij v letu 2013, kjer smo za odvisno spremenljivko uporabili SE410
(bruto dodana vrednost kmetij), vrednost Durbin-Watsonovega testa (2,573) ponovno
potrdi negativno korelacijo med ostanki.

Preglednica 15: Jakost povezav med spremenljivkami SE415 in SE050, SE010
vinogradniških kmetij v letu 2013
b

model summary
model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate

1

,240

a

,057

-,021

31505,2825170

a. predictors (constant): SE050, SE010
b. dependent (variable): SE415

enačba:
SE415 = – 5891,715 + SE010 × 7593,988 + SE050 × (–383,164)

2,573
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V preglednici 16 je predstavljena jakost povezav med odvisno spremenljivko SE410 (bruto
dodana vrednost kmetij) z neodvisnima spremenljivkama SE050 (površina vinogradov) in
SE010 (PDM) v letu 2014. Korelacijski koeficient (R) 0,666 kaže močno povezanost
spremenljivk SE050 (površina vinogradov) in SE010 (PDM) z SE410 (bruto dodana
vrednost kmetij). Popravljen determinacijski koeficient znaša 0,374, to pomeni, da lahko
37,40 % variance v odvisni spremenljivki pojasnimo z neodvisnimi spremenljivkami.
Vrednost Durbin-Watsonovega testa (1,989) potrdi pozitivno korelacijo med ostanki.

Preglednica 16: Jakost povezav med spremenljivkami SE410 in SE050, SE010
vinogradniških kmetij v letu 2014
b

model summary
model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
1

,666

a

,444

,374

26052,4518549

a. predictors (constant): SE050, SE010
b. dependent (variable): SE410

enačba:
SE410 = –17548,596 + SE010 × 18210,434 + SE050 × 1705,260

1,989
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V Preglednici 17 so predstavljene jakosti povezav med SE415 (neto dodana vrednost
kmetij) (odvisna spremenljivka) in SE050 (površina vinogradov) ter SE010 (PDM)
(neodvisni spremenljivki) vinogradniških kmetij v letu 2014. Močno povezanost
spremenljivk SE050 (površina vinogradov) in SE010 (PDM) z SE415 (neto dodana
vrednost kmetij) kaže korelacijski koeficient (R) 0,712. Popravljen determinacijski
koeficient (0,446) kaže, da je možno 44,60 % variance v odvisni spremenljivki pojasniti z
neodvisnimi spremenljivkami. Vrednost Durbin-Watsonovega testa (1,559) tudi tokrat
potrdi pozitivno korelacijo med ostanki.

Preglednica 17: Jakost povezav med spremenljivkami SE415 in SE050, SE010
vinogradniških kmetij v letu 2014
b

model summary
model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
1

,712

a

,507

,446

12808,4922257

a. predictors (constant): SE050, SE010
b. dependent (variable): SE415

enačba
SE415 = –17177,465 + SE010 × 14318,262 + SE050 × (–198,285)

1,559
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5

SKLEPI

Na osnovi podatkov iz baze FADN za leti 2013 in 2014 smo ugotavljali, ali se pri
sadjarskih in vinogradniških kmetijah dohodek veča sorazmerno s površino kmetij. Z
merami opisne statistike (povprečna vrednost, minimum, maksimum, aritmetična sredina,
standardni odklon) smo ugotavljali, ali se vrednosti bruto dodane vrednosti kmetij, neto
dodane vrednosti kmetij, dohodek kmečke družine in polnovredna delovna moč višajo
glede na površino trajnih nasadov ali vinogradov. Potrdili smo pričakovano, saj se
omenjene spremenljivke višajo sorazmerno s površino. Delovno hipotezo smo torej lahko
potrdili.
S Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo testirali moč povezanosti med
spremenljivkami (bruto dodana vrednost kmetij, neto dodana vrednost kmetij, dohodek
kmečke družine, površina trajnih nasadov ali površina vinogradov). Ugotovili smo, da sta
pri sadjarskih kmetijah bruto dodana vrednost in neto dodana vrednost močno odvisni od
dohodka kmečke družine, polnovredna delovna moč in velikost trajnih nasadov pa od bruto
in neto dodane vrednosti kmetij. Pri obdelavi sadjarskih kmetij je dohodek kmečke družine
srednje močno povezan s polnovredno delovno močjo in površinami trajnih nasadov, prav
tako neto dodana vrednost s površinami trajnih nasadov. Pri vinogradniških kmetijah je
polnovredna delovna moč zmerno odvisna od površin vinogradov in bruto dodane
vrednosti kmetij. Dohodek kmečke družine pa je s površinami vinogradov v šibki
povezavi.

Za testiranje skladnosti oz. povezanosti med spremenljivkami smo uporabili linearno
regresijo. V letih 2013 in 2014 je odvisno spremenljivko enkrat predstavljal bruto domači
proizvod kmetijskega gospodarstva, drugič pa neto domači proizvod kmetijskega
gospodarstva. Skladnost ostankov smo korelirali z Durbin-Watsonovim testom. V obeh
primerih sta bili neodvisni spremenljivki polna delovna moč in velikost trajnih nasadov ali
vinogradov. Pri sadjarskih kmetijah je v obeh letih bila potrjena močna povezanost med
spremenljivkami. Ostanki so bili med seboj pozitivno korelirani. Pri vinogradniških
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kmetijah so bile v letu 2013 spremenljivke šibko do zmerno povezane, ostanki pa med
seboj negativno korelirani. V letu 2014 je bila potrjena močna povezanost spremenljivki in
ostanki pozitivno korelirani.

39

Rebernišek M. Ocenjevanje dohodkovnega položaja sadjarskih in vinogradniških kmetij z uporabo FADN...
Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017

6

VIRI

Dolman M.A., Sonneveld M.P.W., Mollenhorst H., de Boer I.J.M. 2014. Benchmarking
the economic, environmental and societal performance of Dutch dairy farms aiming at
internal recycling of nutrients. Journal of Cleaner Production: Volume 73. Elsevier, The
Netherlands: 245–252.

European Commission. DG Agriculture and Rural Development. 130, Rue de la Loi. 1049
Brussels, Belgium.
Elektronski vir
https://ec.europa.eu/agriculture/contact_sl (11. 01. 2017).

European commission. Directorate-general for agriculture and rural development.
Directorate l. Economic analysis, perspectives and evaluations. L.3. Microeconomic
analysis of eu agricultural holdings. Brussels, Belgium.
European Commision. Odbor skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij
(FADN). RI/CC 882 Rev.9.1.
Kovačič M. 1996. Socio-ekonomska in velikostna struktura kmetij v obdobju 1891–1991.
Inštitut za agrarno ekonomiko, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo. Ljubljana:
105.
Krajnc A. 2014. Metodološko pojasnilo, Struktura kmetijskih gospodarstev. Statistični
urad RS, Litostrojska cesta 54. 1000 Ljubljana: 4, 7.
Krajnc A. 2016. Struktura kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2016. Statistični urad RS,
Litostrojska cesta 54. 1000 Ljubljana.

40

Rebernišek M. Ocenjevanje dohodkovnega položaja sadjarskih in vinogradniških kmetij z uporabo FADN...
Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017

Kraner Šumenjak T. 2014. Statistika II. Korelacija.
Elektronski vir
http://www.stat.si/StatWeb/sl/News/Index/6208 (09. 05. 2017).
Kmetijski inštitut Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2015.
Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2014. Ljubljana: 16.

Matematika-računalništvo
Elektronski vir
http://matematika-racunalnistvo.fnm.unimb.si/stat/MA%20Izredni/4.1%20Ve%C4%8Dkratna%20(multipla)%20regresija.pdf (18.
05. 2017).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dunajska 22. 1000 Ljubljana.
Elektronski vir
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/fadn/ (11. 01. 2017).
Unay-Gailhard I., Bojnec Š. 2016. Sustainable participation behaviour in agrienvironmental measures. Journal of Cleaner Production: Volume138. Elsevier, The
Netherlands: 47–58.
Uradni list Evropske unije. Uredba komisije (EU) št. 1319/2013 z dne 9. decembra 2013 o
spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o
oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).
Elektronski vir
http://www.stat.si/dokument/5433/NUTS_1319_2013_SI.pdf (17. 05. 2017).

Uradni list Republike Slovenije, št. 7/2011. 272. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2011, 699.

41

Rebernišek M. Ocenjevanje dohodkovnega položaja sadjarskih in vinogradniških kmetij z uporabo FADN...
Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017

Statistični urad RS. 2017. Pojasnila o teritorialnih spremembah statističnih regij.
Elektronski vir
http://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf (17. 05. 2017).

Statistik.si.
Elektronski vir:
http://www.statistik.si/nasveti/spearmanov-koeficient/ (18. 05. 2017).
Trpin Švikart D. FADN: mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana 2016: 6, 12–24.

Westbury D.B., Park J.R., Mauchline A.L., Crane R.T., Mortimer S.R. 2010. Assessing the
environmental performance of English arable and livestock holdings using data from the
Farm Accountancy Data Network (FADN). Journal of Environmental Management 92.
School of Agriculture, Policy & Development, University of Reading, Earley Gate,
Reading RG6 6AR, UK: 902–907.

42

7

ZAHVALA

Zahvaljujem se svojemu mentorju red. prof. dr. Črtomirju Rozmanu za pomoč in strokovne
nasvete pri izdelavi magistrske naloge.
Zahvalo izrekam tudi Mihaelu Aliču z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Renati Jesih iz KGZ Ptuj za pripravo in posredovanje baze FADN podatkov ter sošolkama
Marinki in Sanji za nasvete pri statistični obdelavi podatkov.

8

PRILOGE

Priloga 1: Dovoljenje za uporabo FADN podatkov

Priloga 2: Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
(ime članice UM)
IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE ZAKLJUČNEGA DELA

Ime in priimek študent‐a/‐ke: Matej Rebernišek
Študijski program: Kmetijstvo, 2. stopnja
Naslov zaključnega dela: Ocenjevanje dohodkovnega položaja sadjarskih in vinogradniških
kmetij z uporabo FADN podatkov

Mentor: red. prof. dr. Črtomir Rozman
Somentor: /

Podpisan‐i/‐a študent/‐ka Matej Rebernišek
 izjavljam, da je zaključno delo rezultat mojega samostojnega dela, ki sem ga izdelal/‐a ob
pomoči mentor‐ja/‐ice oz. somentor‐ja/‐ice;
 izjavljam, da sem pridobil/‐a vsa potrebna soglasja za uporabo podatkov in avtorskih
del v zaključnem delu in jih v zaključnem delu jasno in ustrezno označil/‐a;
 na Univerzo v Mariboru neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno
prenašam pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter
pravico ponuditi zaključno delo javnosti na svetovnem spletu preko DKUM; sem
seznanjen/‐a, da bodo dela deponirana/objavljena v DKUM dostopna široki javnosti
pod pogoji licence Creative Commons BY‐NC‐ND, kar vključuje tudi avtomatizirano
indeksiranje preko spleta in obdelavo besedil za potrebe tekstovnega in podatkovnega
rudarjenja in ekstrakcije znanja iz vsebin; uporabnikom se dovoli reproduciranje brez
predelave avtorskega dela, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti
samega izvirnega avtorskega dela, in sicer pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre
za komercialno uporabo;
 dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v zaključnem delu in tej izjavi,
skupaj z objavo zaključnega dela;
 izjavljam, da je tiskana oblika zaključnega dela istovetna elektronski obliki zaključnega
dela, ki sem jo oddal/‐a za objavo v DKUM.

Datum in kraj:
16.6.2017, Maribor

Podpis študent‐a/‐ke:

