VABILO
26. statistično posvetovanje – Statistični dan 2017

LAČNI PODATKOV? STATISTIKA O HRANI
24. JANUAR 2017 na Brdu pri Kranju

Hrana je ena od osnovnih človekovih potreb, in glavna skrb vsake družbe je, da poskrbi za prehransko
varnost. V Sloveniji je v zvezi s tem ključni izziv, kako kljub omejenim možnostim povečati rastlinsko
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proizvodnjo. Po površini njiv na prebivalca (851 m ) je namreč Slovenija krepko pod evropskim povprečjem, pa
tudi pod povprečjem sosednjih držav. Kmetijska gospodarstva v Sloveniji sicer uporabljajo skoraj 477 000
hektarjev kmetijskih zemljišč ali približno četrtino ozemlja države, vendar so več kot polovica teh zemljišč trajni
travniki in pašniki, ker se kar 80 % kmetijskih gospodarstev ukvarja z živinorejo. Dosežene stopnje
samooskrbe so odsev tega stanja: pri živinorejski proizvodnji so stopnje samooskrbe visoke, pri rastlinskih
pridelkih pa so precej nižje (pri žitih 73 %, pri krompirju 59 %, pri zelenjavi 39 % in pri sadju 47 %). Slovenija je
tako neto uvoznica hrane, saj se doma pridela manj kot polovica porabljene hrane.
Z izbiro hrane, ki jo uživamo, močno vplivamo na svoje zdravje in na kakovost življenja. Različne
raziskave o načinu prehranjevanja v Sloveniji kažejo, da je prehrana prebivalstva precej nezdrava. Hkrati pa
hrana na poti od pridelave do naših krožnikov, pušča sledi v našem okolju. Del hrane namesto na krožnikih
konča v smetnjakih. V letu 2015 je vsak prebivalec Slovenije zavrgel povprečno 73 kg hrane.
Nanizana dejstva nakazujejo obsežnost in medsebojno prepletenost izzivov. Potreben je razmislek o
učinkovitosti obstoječih sistemov proizvodnje in porabe hrane, njihovi interakciji ter vplivih na kakovost
življenja in stanje okolja. Za učinkovito spremljanje in merjenje vplivov so potrebne dobre podatkovne osnove.
Pri uporabi teh pa se srečamo z različnimi izzivi kot npr. nepovezljivost, potrebe po podrobnejših podatkih,
zgodovinska razpoložljivost primerljivih podatkov, podatki, ki jih ni.
Posvetovanje bo obsegalo dva vsebinska sklopa:
1. Učinkovita proizvodnja in gospodarna poraba hrane
-

Učinkovit sistem preskrbe s hrano, kratke oskrbne verige, obseg ekološkega kmetijstva v Sloveniji.
Potrebe po novih znanjih in tehnologijah za učinkovitejšo izrabo virov v celotni prehranski verigi.
Samooskrba s hrano – vprašanje učinkovitosti proizvodnje ali vprašanje konkurenčnosti?
Sledi, ki jih v okolju puščata pridelava in predelava hrane, ravnanja s pridelano hrano in problematika
odpadne hrane – dileme in možnosti za izboljšanje.
Prehranske navade prebivalcev Slovenije – kritične točke. Kdo lahko prispeva k izboljšanju in kako?

2. Obstoječi podatki in nove potrebe po podatkih na področju prehranske verige
-

Kakšne podatke s področja rabe naravnih virov (predvsem s področja pridelave, predelave in uporabe
hrane) uporabniki potrebujejo in s kakšnimi izzivi pri uporabi razpoložljivih podatkov se srečujejo.
Katere podatke bi morali v prihodnje zagotoviti in kdo bi jih moral.
Kako premostiti razkorak med stroški za zbiranje in hranjenje podatkov in potrebami po zelo podrobnih
podatkih.
S katerimi podatki bi lahko dosegli večjo preglednost v verigi preskrbe s hrano ob hkratnem varovanju
zaupnih podatkov posameznih gospodarskih subjektov (mednje uvrščamo tudi kmetijska gospodarstva)?
Kako motivirati vse deležnike v verigi preskrbe s hrano za sporočanje aktualnih in realnih podatkov z
namenom, da se uredijo medsebojna razmerja med posameznimi partnerji?

Statistični dan 2017 bo v Kongresnem centru Brdo (lokacija). Prijavite se lahko do 16. januarja 2017
prek obrazca. Udeležba na posvetovanju je brezplačna.
Več informacij je na voljo na spletni strani Statističnega urada RS. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo
na e-naslovu stat-d.surs@gov.si.

#StatDanBrdo
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