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Kranj - DrZavni statistidni
urad je pred dnevi predstavil
prve zadasnepodatkeleto5njegapopisakrnetijskh gospodarstev,ki v primerjavi s
podatkiiz popisav letu zooo
kaZejo pomembne siremembe v slovenskemkrnetijstvu.Stevilokrnetijskihgospodarstevse zmanjSuje,ob
leto3njempopisu so jih naSteli5e 74.4i.2ali Stirinajst
odstotkovmanj kot pred desetimi leti. Povprednolcnetijsko gospodarswo
obdeluje
5,3hektarjalcnetijskih zemlji3d,kar je sedemdeset
arov
vedkot pred desetimi leti, in
redi 5,4 glavevelike Zivine
je
1CVZ1,kar je enakokot leta Prvi zaCasnipodatkiletoinjegapopisakaiejo, da vse veCkmetij breziivine, hkrati pa se
krepi deleZ(za na5erazmere)velikih kmetij, ki redijoveCkot dvajsetglav velikeiivine.
2000.
skih gospodarstev,
ki obde- Vse veCkmetij brez iivine
lujejo vsaj dvajsethektarjev
Po zadasnihpodatkih iz
hnetijskih zemlji5d,je sicer
Kmetijska gospodarsWa po Stevilule Stiri odstotke, popisa redi ,govedo malo
upravljajo888.554 hektar- vendarobdelujejoZe skoraj mani kot 36 tisot krnetijskih
praSidez6 tijevvsehzemljiSt,od tega56 tretjino vsehtowstnih zem- gospodarstev,
odstotkovhnetijskih, 4z od- lji3d. Krnetij, ki obdelujejo sod, perutnino malo manj
stotkbvgozdain dva odstot- do tri hektarje kmetijskih kot 36 tisod, ovcemalo ved
ka nerodovitnih zemlji5d. zemlji5d,je po Btevilukar 4z kot Sesttisodin konje malo
.Od 499.26ohektarjevlcne- odstotkov,po powsini pa je manj kot Sesttisodgospodartijskih zernlii3djih dejansko njihov deleZpri obdelovaniu stev.In kaj kaie primerjavas
popisomzoool Stevilokrneobdelujejo 466.94r hektar- le ro-odstotni.
jev, razliko pa predstavljajo
neobdelanazemlji5da oz.
v Sloveniji
zemlj!5dav zara5danju.
Raba Steviloiivali na kmetijskihgospodarstvih
kmetijskih zernlji5dse glede
Stevilozivali
osnovnesestavev zadniih %ivah
2ooo
2oo7
2olo zotolzooo
desetih letih ni bistveno Govedo
499.546 472.1.63 471.877 94,5
spremenila (57 odstotkov - od tegakrave l'ry8.26t
174.6a4 88,r
ry6.48
zemlji5dpredstavljajotrajni Pra3idi
6or.953 S44.4os 38o.37+ '61,,t
travniki in painiki, j7 od- Perubrina
6.73t.oog 5364.22o 5to6.o44
7S,g
stotkovnjive, drevesnice,trs- Konji
z2.S)g 155,4
4.4e.7
ry.623
nice in matitnjaki, Sestod- Ovce
r4o,3
96.o27 ry5.887 1346$
stotkov pa trajni nasadi), Koze
zg.i'B1 j4.Sg1; j4.rzj
n6,r
premiki pa so bili pri veli- (Vir Statistitni urad RS)
kostnih razredih. Kmetii-

Vedjekmetijeobdelujejo
ie tretjinovsehzemlji5d

tijskih gospodarstev,ki redijo govedo,seje zmanj3aloza
36 odstotkov,tistih s pra5idi
za 4r odstotkovin gospodarstevs perubrinozajg odstotkov. Stevilogospodarstev,
ki
rediioovce,seje povedaloza
dve petini, Stevilokmetij s
konji pa za z8 odstotkov.
Kmetijska gospodarstvaredijo pribliZno472 ttso( glav
govedi,kar je Sestodstotkov
manj kot leta zooo, pri tem
pa seje Stevilokravzmanjlalo za tz odstotkov.PrecejSnje spremembeso pri veli
kostrih razredilt.Letazooo
je bilo ro odstotkovgospodarstevbrez Zivine, zdai ith
je 2e zz odstotkov,deleZgospodarstevz dvajsetimiin
ved glavami velike Zivine se
je povedals Stiri na Sestodstotkov,deleZkrnetii,ki imajo do dvajsetglav,pa se je
zmaniSal.

