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ANKETNI LIST 

 

 
Anketa je anonimna in je namenjena za raziskavo potreb pridelovalcev orehov, ki želijo 

strojno luščiti večjo količino orehov. Rezultati tega vprašalnika predstavljajo 

zainteresiranost pridelovalcev za ta stroj oziroma linijo za luščenje orehov, zato Vas 

prosimo, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na naslednja vprašanja. Za trud in 

sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujemo. 

 

 

1. V katerem kraju imate sadovnjak oziroma v katerem predelu Slovenije se nahajate: 

_____________________________________________________________ 

 

2. Velikostna struktura sadovnjaka: 

 

2.1 Kakšna je velikost vašega sadovnjaka (v ha):  _________ ha orehov. 

 

2.2. Koliko je star nasad orehov glede na rodnost orehov? Če je bil nasad sajen postopno, 

opredelite površine glede na starost.  

____________________________________________ (površina v ha/starost v letih)  

 

3. Prodaja orehov 

3.1  Koliko kg orehov pridelate za prodajo danes: ___________________________ kg. 

 

3.2  Koliko ocenjujete, da boste pridelali v prihodnje orehov in jih luščili (ne prodali v 

luščini):  

Letos____________________kg, 

Naslednje leto_____________kg, 

Čez 2 leti_________________kg, 

Čez 3 leta_________________kg, 

Čez 4 leta_________________kg, 

Čez 5 let__________________kg, 

Čez 10 let_________________kg. 

 

3.3  Ali nameravate v prihodnje posaditi še kakšen nasad orehov (ustrezno obkrožite)? 

a. DA 

b. NE 

c. NE VEM 

 

3.4 Če je odgovor DA, koliko orehov nameravate še posaditi v prihodnje ? 

___________________ ha. 

 

3.5. Koliko % orehov prodate v luščini (cele) in koliko v jedrcih (luščene)? 

 

_________________ celi orehi in _______________ jedrca.        
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4. Predelava orehov 

                                                                      

4.1 Na kakšen način trenutno zlomite luščino oreha in kako luščite orehe (ustrezno 

obkrožite): 

a. ročno trenje orehov 

b. uporabljamo stroj za trenje orehov 

c. uporabljamo stroj za luščenje orehov (ločevanje jedrcev od lupine) 

d. drugo:____________________________________________________ 

 

 

4.2 Ali bi želeli v primeru nakupa posebne linije za trenje in luščenje orehov uporabljati 

kot skupno lastnino – v okviru skupne organizacijske enote, kooperative (ustrezno 

obkrožite)? 

a. DA, želel bi biti solastnik in tudi nekaj investirati.  

b. DA, želel bi luščiti, ampak ne želim biti solastnik, plačeval bi samo uporabo linije. 

c. NE, ne želim uporabljati te linije. 

d. drugo_____________________________________________________ 

 

 

4.3 V primeru nakupa te linije, ali bi raje imeli: 

a. Premično linijo, ki bi lahko šla od pridelovalca do pridelovalca 

b. Fiksno linijo, ki bi bila na eni lokaciji in bi se vozilo orehe tja za predelavo. 

c. Če želite, navedite še kakšen svoj predlog ali idejo  

______________________________________________________________ 

 

 

5. Ali razmišljate, da bi bilo potrebno urediti podobno sodelovanje tudi za sušenje orehov? 

a. DA 

b NE 

 

 

6. Kaj menite, da bi bilo potrebno še urediti na nivoju kooperative (mnenja in predlogi)? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

 

Hvala za sodelovanje! 

 
                                                                                        Delovna skupina  

za proučitev ponudbe za nakup stroja za luščenje orehov 

 
 
 

Maribor, 25. 1. 2011 


