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POVZETEK  

 

V zaključni projektni nalogi je predstavljen učinek prestrukturiranja srednje velike 
kmetije. Da se prestrukturiranje lahko predstavi, je najprej potrebno opisati kaj 
prestrukturiranje je in kako poteka prestrukturiranje v kmetijski dejavnosti. Opisana je 
tudi problematika slovenskega in evropskega kmetijstva ter podane potrebne definicije 
za lažje razumevanje problematike. V osrednjem delu je izdelana analiza izbrane 
kmetije, katera zajema njeno dejansko poslovanje, poslovanje ob predpostavki 
sonaravnega kmetovanja in poslovanje ob predpostavki ekološkega kmetovanja. V 
sklepnem delu pa so podane ugotovitve in predlogi za izboljšave izbrane kmetije. 

 
Ključne besede: prestrukturiranje, kmetijsko gospodarstvo, sonaravno kmetovanje, 
ekološko kmetovanje, certifikacija.  

 

SUMMARY 

 

This project thesis is introducing the effect of restructuring medium-sized farm. 
That the restructuring can be introduced we must first describe what restructuring is and 
how can restructuring be done in agriculture. The problems with which Slovenian and 
European agriculture is fighting are also described with all the necessary definitions for 
easier understanding of problems. The main part of this thesis focuses on analysis of 
chosen farm which is based upon real business data. Business results with assumption 
of sustainable and ecological farming are also introduced. Findings and propositions for 
improvements of chosen farm are given in concluding part of this thesis. 

 
Key words: restructuring, agricultural economy, sustainable farming, ecological 
farming, certification. 
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1 UVOD  

Za evropsko kmetijstvo velja, da je razvoj podeželja vse pomembnejši, saj pomaga 
podeželskim območjem pri spopadanju z ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi 
21. stoletja. Podeželje predstavlja 90 odstotkov ozemlja v razširjeni EU. Spodbuja se 
gospodarska rast in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželskih območjih. 
Sonaravni način kmetovanja pa še vedno daje premajhen poudarek na zaščito okolja, 
zato se na tej stopnji pojavi ekološko kmetovanje, ki temelji na zdravem načinu 
pridelovanju hrane in ohranjanju okolja. 

Obravnavana kmetija je bila vključena v sonaravno kmetovanje, in sicer v program 
SKOP. V takšni obliki je kmetija delovala do 1. 1. 2007, od tega datuma naprej pa je v 
obdobju preusmeritve v ekološko kmetijo in v programu KOP. Za prestrukturiranje je 
značilen prehod iz obstoječe strukture na novo, pri kateri se temelji na boljši 
produktivnosti. Pomembno vlogo pri prehodu na ekološko kmetovanje ima skupna 
kmetijska politika, ki je z intenzivnim kmetijstvom močno povečala pridelovanje hrane 
in s tem povečala uporabo različnih škropil in gnojil, kar negativno vpliva na 
neokrnjenost narave, temu je namenjeno podpoglavje, ki govori o zakonodaji. 

Iskanju najboljše metode kmetovanja je namenjeno četrto poglavje tega dela. Za 
iskanje najuspešnejše metode je analiziran poslovni izid kmetije. Poleg dejanskega 
stanja sta prikazana še dva različna scenarija kmetovanja, ki vključujeta tudi načrte za 
prihodnost. 

Na koncu zaključne projektne naloge so podane ugotovitve, do katerih smo prišli in 
predlogi, kako naj kmetija izboljša svoje delovanje, da bo produktivnejša. Vsi rezultati 
so predstavljeni grafično, v obliki diagramov, saj takšna predstavitev omogoča 
najpreglednejše ocenjevanje uspešnosti poslovanja. 

 
Namen zaključne projektne naloge je analizirati stanje srednje velike kmetije in 

pripraviti koncept prestrukturiranja iz sonaravnega v ekološko kmetovanje.  
Cilji teoretičnega dela naloge: 

• predstaviti splošne značilnosti prenove delovanja in metode prestrukturiranja, 
• prikazati prenove delovanja in metode prestrukturiranja na primeru kmetijstva 

oziroma srednje velike kmetije, 
• definirati sonaravno in ekološko kmetovanje ter predstaviti prednosti in 

slabosti obeh vrst kmetovanj, 
• predstaviti zakonodajo. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

• podrobneje analizirati izbrano kmetijo (trenutno stanje, finančno stanje …), 
• podati ugotovitve in predloge izboljšav. 
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Uvod 

V teoretičnem delu naloge se poslužuje metode klasificiranja (razvrščanja) in 
komparativne metode. 

V empiričnem delu naloge pa je temelj primarno raziskovanje, in sicer zbiranje 
podatkov po starih zvezkih in arhivih o kmetiji, torej se bo posluževalo analize in 
sinteze ter empirične metode. 

Omejitve pri obravnavanju problema: 

• izbira srednje velike kmetije na Kočevskem, ki se lahko razlikujejo od enako 
velikih ali drugačnih kmetij v drugih delih države; 

• obravnavani bodo le nekateri vidiki prestrukturiranja; 
• področje, katerega se raziskuje, se hitro spreminja, zato obstaja nevarnost, da 

se bo stanje v času med pisanjem in zagovorom projektne naloge spremenilo;  
• pomanjkanje specializirane tematske literature s področja kmetijstva; 
• nekateri vidiki obravnave (npr. kadrovski, finančni …) bodo v nalogi zgolj 

omenjeni, ne bodo pa predmet podrobnih analiz. 
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2 PRENOVA IN PRESTRUKTURIRANJE 

2.1 Splošno o prenovi in prestrukturiranju 

2.1.1 Uvod k prestrukturiranju in prenovi 

Proces prestrukturiranja slovenskega gospodarstva je bil spodbujen že ob koncu 
osemdesetih let, toda v resnici so nove gospodarske razmere nastale šele z 
osamosvojitvijo slovenske države na začetku devetdesetih let. Nove politične in 
gospodarske razmere v preostanku nekdanje Jugoslavije, razpad socialističnih državnih 
ureditev v državah vzhodne Evrope in tudi splošna gospodarska kriza v svetu so 
povzročili izgubo velikega dela trgov, na katera so prodajala slovenska podjetja. 
Nujnost hitre preusmeritve na zahodne trge, nizka učinkovitost domačih podjetij in 
konkurenca iz držav vzhodne Evrope, ki so bile prisiljene v podobne preusmeritvene 
procese, so povzročili zmanjšanje proizvodnje, izredno nizko izkoriščenost proizvodnih 
zmogljivosti in delovne sile, povečanje stalnih stroškov po proizvodu in ogromne 
izgube, ki so veliko število podjetij privedle v stečajne razmere. Da ne bi prišlo do plaza 
stečajev, je Vlada Republike Slovenije leta 1991 sprejela sklep o moratoriju na stečaje, 
ki je sicer preprečil verižno propadanje podjetij, toda hkrati je skoraj za dve leti ustavil 
tudi korenite procese prestrukturiranja podjetij. Šele z odpravo tega moratorija so bila 
podjetja prisiljena iskati dolgoročnejše rešitve, primerne mednarodni konkurenci. Tudi 
gospodarska politika je s tem morala začeti iskati ustrezne rešitve. Tako je prva 
sistematična politika prestrukturiranja slovenskega gospodarstva nastala šele v letu 
1993, ko je vlada parlamentu predložila tako imenovani projekt sanacije slovenskega 
gospodarstva, ta pa ga je tudi potrdil.  

Podatki kažejo, da je bila v letu 1993 kriza gospodarstva omejena na manjše število 
podjetij. Največja izguba je bila v proizvodnji električnih strojev in aparatov, zračnem 
prometu in strojegradnji oziroma v osrednji slovenski, podravski in gorenjski regiji. V 
podjetjih, v katerih je država v preteklih letih na različne načine posredovala, so realne 
izgube ostale v povprečju skoraj nespremenjene, v drugih podjetjih pa so se realno 
povečale. Izvozniki so ustvarjali manj izgub kot prodajalci na domačem trgu (Tajnikar, 
1997, 256–257).  

Za slovensko gospodarsko politiko, ki je podpirala prestrukturiranje podjetij, je bilo 
značilno dvoje. Po eni strani je temeljila na prepričanju, da je za učinkovito 
prestrukturiranje brez velikih gospodarskih pretresov in socialnih šokov potrebna, po 
drugi stani pa so se njeni avtorji trudili, da bi bila del širše industrijske (ali razvojne) 
politike, v kateri bi sčasoma prenesli poudarek od sanacije podjetij in njihovega 
prestrukturiranja, izzvanega z izrednimi rezervami po osamosvojitvi države, na razvoj 
podjetij in tistih delov gospodarske sestave, s katerimi naj bi bila povezana hitra, 
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mednarodno konkurenčna rast. Za potrebe industrijske politike pa naj bi nastajale tudi 
določene ustanove (Tajnikar 1997, 259). 

Pri prestrukturiranju je potrebno upoštevati naslednja pravila: 

• poteka večpodročno (spreminjanje strukture na enem področju zahteva 
spremembo struktur na drugih področjih); 

• izhaja iz opredeljenih temeljnih strategij podjetja; 
• začne se pri programsko-tržnih strukturah; 
• vsebuje značilnosti revolucijskega spreminjanja (Dubrovski 2004, 222). 

 
Prestrukturiranja običajno ni mogoče izvesti le na določenem posameznem 

področju (npr. funkciji), neodvisno od ostalih, temveč bodo učinki vidni le v usklajenem 
spreminjanju več področnih struktur. Sprememba izdelčnega portfelja (programsko-
tržno prestrukturiranje) lahko zahteva tudi spremembo organiziranosti podjetja 
(organizacijsko prestrukturiranje), tehnologije (tehnološko prestrukturiranje), finančnih 
virov (finančno prestrukturiranje), zaposlenih (kadrovsko prestrukturiranje), 
informacijskega sistema (informacijsko prestrukturiranje), itd. Včasih so mnoge 
spremembe odvisne ali pa začete s strani lastninskega prestrukturiranja (sprememba 
strukture lastnikov). Še posebej velja zahteva po usklajenem in hkratnem 
prestrukturiranju za procese zdravljenja krize, ki v nobenem primeru ne more biti 
obvladana zgolj s finančnim prestrukturiranjem, ostala poslovna področja pa pustimo 
nedotaknjena.  

Proces prestrukturiranja podjetja privede velikokrat do revitalizacije (oživitve) 
podjetja, ko se po določenem obdobju pasivnosti (ponovno) sprostijo za nadaljnji razvoj 
podjetja pomembni potenciali oziroma pride do uvajanja razvojnih sprememb 
(Dubrovski 2004, 223). 

Posledice procesov prestrukturiranja so lahko tudi negotove, ko so projekti izvedeni 
neuspešno, ali pa so doseženi cilji manjši od vložkov in žrtev. Ponavadi gre tu za žrtve, 
saj je bilo treba prestrukturiranje kot radikalno spreminjanje izvesti, ko so bile metode 
postopnega spreminjanja zanemarjene in podcenjene, ali pa takšno spremembo 
zahtevajo zunanje (spremenjene) okoliščine. Žrtev ponekod torej ne bi bilo, če bi bile 
predhodno izvajane preventivne aktivnosti (strateško načrtovanje in izvajanje), ki ne 
zahtevajo revolucionarnih pristopov k spreminjanju, kot je prestrukturiranje.  

Prestrukturiranje, ki predstavlja način doseganja temeljnih strategij podjetja, se 
začne z analizo in razumevanjem obstoječih struktur, ugotavljanje njihovih kritičnih 
točk in pripravo na njihovo izboljševanje ter nadaljuje z zamenjavo (preoblikovanjem) 
obstoječih struktur z novimi.  

Spremenjeni (izboljšani, prenovljeni) procesi lahko prav tako pripeljejo do 
samodejnega prestrukturiranja podjetja. Po drugi strani pa tudi spreminjanje struktur 
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zahteva spremembe procesov, kar pomeni, da se v praktičnem izvajanju obe metodi 
prestrukturiranja in reinženiring dejansko močno prepletata, čeprav temeljita na 
različnih začetnih izhodiščnih in končnih ciljih. 

Z vidika položaja, v katerem se podjetje nahaja (sedanje pozicioniranje), in ciljev, 
ki jih želi doseči (bodoče pozicioniranje), je mogoče razlikovati med štirimi temeljnimi 
strategijami (Cravens v: Dubrovski 2004, 225–225), od katerih je odvisen pristop k 
prestrukturiranju: 

• strategijo razvijanja (velja za podjetja z novimi izdelki in podjetja, ki pogosto 
spreminjajo tehnologijo in proizvodni sortiment, kakor tudi tista, ki se 
programsko-tržno prestrukturirajo; dolgoročna rast temelji na novih izdelkih in 
razvoju trgov); 

• strategijo stabiliziranja (velja za podjetja v stabilnih in zrelih panogah, za 
katere so značilne stroškovne prednosti, tržno segmentiranje, visoka kakovost 
in trdne povezave s potrošniki); 

• strategijo preobrata (preživetje in ponovni razvoj s poudarkom na načrtovanju 
denarnih tokov, zmanjšanju stroškov, ponovne tržne osredotočenosti, 
reorganiziranosti, diverzificiranju ter pripojitvah in spojitvah); 

• strategijo žetve (umik zaradi pomanjkanja konkurenčnih prednosti in 
neskladnosti z bodočim razvojem v okolju) (Dubrovski 2004, 224–225). 

 
2.1.2 Definicije prestrukturiranja in prenove 

Različni avtorji podajajo različne definicije o prestrukturiranju in prenovi podjetja. 
V nadaljevanju je za boljše razumevanje sledeče tematike naštetih nekaj definicij. 

Prestrukturiranje pomeni prehod iz obstoječe strukture na novo, s katero nam je 
omogočena večja uspešnost in učinkovitost. Prenova podjetja prinaša nove procese, 
sisteme, strategije, programe in strukture, ki podjetju kot celoti zagotavljajo na osnovi 
izboljšane učinkovitosti in uspešnosti poslovanja doseganje višje stopnje razvoja 
(Dubrovski 2004, 200–222). 

Prenova pomeni spremembo obstoječe organizacije v podjetju. Do sprememb pride 
tako v sami organizacijski strukturi, kot tudi v komunikacijskih in drugih strukturah. 
Spreminjanja organizacijske strukture se poslužujejo predvsem podjetja v kriznem 
stanju, ki ga povzroči neujemanje obstoječe organizacije v podjetju s spremembami v 
okolju. Neustreznost organizacije se kaže v tem, da je odločanje pozno in neustrezno. 
To je lahko posledica težav v komunikaciji znotraj podjetja in slabi razporeditvi 
pristojnosti. Tudi če se podjetje okolju ne prilagaja s spremembami in inovacijami, je to 
lahko znamenje neprimerne organizacije v podjetju (Rozman 2000, 153). 
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Proces prehoda pretresajo vprašanja, povezana z lastnino in prestrukturiranjem. 
Priseganje na lastnino ne pomeni, da obstaja soglasje o tem, kdo so najboljši ali pravi 
lastniki. Prav tako ne obstaja soglasje o vlogi in pomenu upravljanja podjetij (corporate 
governance), zlasti ne o mestu posameznih skupin v njem. Ne le-to, poudarja se tudi 
vloga drugih interesnih skupin v podjetjih (zaposlenih, dobaviteljev, kupcev). 
Prestrukturiranje podjetij pa na drugi strani potrebuje zunanji pritisk. Ta pritisk pa po 
novodobni inačici Sayevega zakona zagotavlja razrešitev lastninskega problema: ključ 
za prestrukturiranje leži v lastništvu. Že površinska analiza problema pokaže, da je 
pričakovanje le deloma upravičeno in da je njegovo uresničevanje posuto z vrsto 
nasprotij in konfliktov. Ta izvirajo iz vprašanja, kdo naj bo lastnik, kaj je njegova vloga 
in kako naj jo opravlja. Še bolj natančno: gre za vprašanje delniške družbe ali javne 
korporacije na zahodu oziroma delniške družbe, zrasle z lastninskim preoblikovanjem 
na vzhodu (Borak 1998, 199). 

Za preprečevanje pojava kriznih razmer bi moral management v podjetju zaradi 
izredne dinamičnosti in zapletenosti okolja več časa posvečati strateškemu načrtovanju, 
ki se nanaša na razreševanje tako eksistenčnih kakor tudi razvojnih vprašanj podjetja. Z 
vidika notranje urejenosti podjetja se strateško delovanje usmerja k strukturi, sistemom 
in procesom, ki tvorijo v urejenost organizacije (Tavčar 1997, 26). 

Prenova poslovanja je proces, ki se začne s spoznanjem, da je prenova poslovanja 
potrebna in se ne neha, dokler so najuspešnejša tista podjetja, ki so oblikovala najbolj 
jasno sporočilo o potrebi po prenovi (Hammer in Champy 1993, 155). 

Spoznanje, da organizacijska načela izpred desetletij niso več ustrezna, postavljajo 
vprašanje prenove, ne kot alternativo ali proti njej, ampak kot vprašanje ali prenova kot 
izhod iz krize ali prenova kot sredstvo razvoja. Ravnatelji podjetja morajo pri tem 
prevzeti odločujočo vlogo in odgovornost, če hočejo zagotoviti dolgoročen razvoj 
podjetja (Bizjak 1997, 36). 

Glavni ravnatelji se morajo zavedati, da je najpomembneje pri uvajanju sprememb 
to, da zaposlene pripravijo do tega, da sprejmejo novosti v podjetju kot možnosti in 
hkrati potrebo. Če hočejo to doseči, pa je poleg spreminjanja poslovanja potrebno tudi 
spreminjanje načina razmišljanja njih samih in tudi zaposlenih (Grint 1995, 103–104). 

Bistveni element prenove poslovanja je poslovni proces. Prenova poslovanja 
zahteva od ravnateljev v podjetju, da temeljito razčlenijo poslovni proces. To jim 
kasneje omogoča boljše koordiniranje aktivnosti, ki so potrebne, da kupce oskrbijo s 
proizvodi ali storitvami. Ravnatelji v procesu prenove poslovanja svojo pozornost 
usmerjajo na celoten poslovni proces in ne na funkcije podjetja. Prav zaradi tega 
podjetje po izvedbi prenove poslovanja vedno poseže po novem pristopu pri 
organiziranju svojih aktivnosti (George in Jones 2000, 612). 
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2.2 Prenova in prestrukturiranje v kmetijstvu 

Zaradi spreminjanja navad ljudi, čedalje večje okoljske ozaveščenosti in zahtev po 
večji učinkovitosti se zelo hitro spreminja tudi podoba kmetijstva. Za uspeh na trgu 
morajo tem spremembam slediti tudi posamezne kmetije. Prestrukturiranje in prenova 
kmetij poteka podobno kot prestrukturiranje in prenova podjetij.  

Prestrukturiranje v kmetijstvu pomeni boljšo učinkovitost gospodarjenja, povečanje 
produktivnosti dela, spodbujati sonaravne tehnologije pridelave in reje ter trajnostnega 
gospodarjenja z naravnimi resursi. 

Kmetije so običajno majhne in razdrobljene, kar je lahko velika ovira za nadaljnji 
razvoj kmetijstva. Večina podeželskega prebivalstva pridobiva poglavitni vir dohodka iz 
drugih virov, s kmetovanjem si ga najpogosteje le dopolnjujejo. Razmeroma malo 
kmetij je specializiranih za predelavo kmetijskih pridelkov in druge oblike dopolnilnega 
dela na kmetiji. Tudi neustrezna lastniška in starostna struktura neugodno vpliva na 
nadaljnji razvoj kmetijstva, ki zahteva modernizacijo in prestrukturiranje. Za razvoj 
kmetijstva je pomemben dejavnik tudi izobrazbena struktura prebivalstva.  

V kmetijstvu se prestrukturiranje lahko pojavi na več načinov. Lahko je to z 
izboljšanjem predelave in trženjem kmetijskih proizvodov, pri čemer so potrebne 
naložbe v živilsko-predelovalne obrate, v novo tehnološko opremo in v obnovo 
nepremičnin. K prestrukturiranju kmetijskega gospodarstva se štejejo tudi različne 
naložbe, kot so nakup opreme, mehanizacije, prostorov, zemljišč, sistemov za 
namakanje, rastlinjakov in prvi nakup oziroma obnovitev črede. K diverzifikaciji 
kmetijske dejavnosti spadajo naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (turizem, 
obrt), investicije v nepremičnine in opremo. Pomemben del prestrukturiranja pa je tudi 
trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem povezan razvoj novih blagovnih 
znamk in promocija zaščitenih znakov.  

 
2.2.1 

                                                

Prestrukturiranje iz sonaravnega kmetovanja v ekološko kmetovanje 

V kmetijski dejavnosti se prestrukturiranje iz sonaravnega v ekološko kmetovanje 
začne, ko: 

• se nosilec kmetijskega gospodarstva prijavi v kontrolo in certifikacijo1 
ekološkega kmetovanja,  

• nosilec kmetijskega gospodarstva podpiše z Inštitutom za kontrolo in 
certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (v nadaljevanju Inštitut KON-CERT) 

 
1 Certificiranje je preverjanje skladnosti postopkov integrirane pridelave in postopkov 

ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil z veljavnimi predpisi. Certifikat je 
pisno potrdilo, s katerim Inštitut KON-CERT potrjuje skladnost postopkov pridelave/predelave 
s predpisi, po katerih so postopki certificirani. 
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pogodbo o vključitvi v postopek certificiranja ekološkega kmetijstva na 
kmetijskem gospodarstvu, pogodba velja 5 let, 

• nosilec kmetijskega gospodarstva opravi uvodni tečaj o ekološkem 
kmetovanju, 

• se nosilec kmetijskega gospodarstva včlani v združenje za ekološko 
kmetovanje. 

 
Obdobje preusmeritve traja najmanj dve leti, za trajne nasade pa tri leta. Obdobje 

preusmeritve se lahko v določenih primerih tudi podaljša. 
Če je bilo po podpisu pogodbe o kontroli in certifikaciji uporabljeno katero koli 

nedovoljeno sredstvo, se preusmeritev šteje od datuma zadnje uporabe nedovoljenega 
sredstva. Določitev statusa pridelka je odvisna tudi od tega, v katerem obdobju 
vegetacije se je pridelovalec vključil v sistem kontrole: 

• P1 – kmetija je v 1. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki so 
konvencionalni – sonaravni); 

• P2 – kmetija je v 2. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki se 
prodajajo kot "pridelki iz preusmeritve"); 

• P3 – kmetija je v 3. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki se 
prodajajo kot "pridelki iz preusmeritve"); 

• E – ekološka kmetija (pridelke označujemo kot "ekološke"). 
 
2.2.2 Certifikacija ekološkega kmetovanja 

Certifikat je uradni dokument, ki ga izda kontrolna organizacija, s katerim potrjuje 
skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških 
pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. 

Certifikat je rezultat kontrole in certifikacije kontrolnih poročil. Vsebuje naslednje 
podatke: naziv kontrolne organizacije, ime ali naziv pridelovalca, kontrolno številko 
kmetije, datum izvedene kontrole, predpise, po katerih je bila kmetija certificirana, 
status posameznih pridelkov in živil (konvencionalni, iz preusmeritve, ekološki), čas 
veljavnosti certifikata, pogoje za ohranitev veljavnosti certifikata, številko in datum 
izdaje certifikata. Pri prodaji pridelkov in živil z oznako "ekološki" mora biti certifikat 
na vpogled pri prodajalcu. 

Certifikat izda s strani MKGP pooblaščena institucija Inštitut za kontrolo in 
certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor (SI 1 
EKO) (Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor 2006). 
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3 PROBLEMATIKA EVROPSKEGA IN SLOVENSKEGA KMETIJSTVA 

3.1 Problematika evropskega kmetijstva 

Cilji združevanja v EU so pospeševanje gospodarske rasti in dvig splošne blaginje 
prebivalstva, preprečitev vojn ter utrjevanje miru in svobode. EU dosega svoje cilje z 
zakonodajo EU, ki je veljavna v vseh državah članicah, s proračunom EU, z izvajanjem 
skupne politike na številnih področjih, izvajanjem skupnih akcij in programov ter z 
delovanjem ustanov in teles EU. 

Temeljni cilji skupne kmetijske politike so zagotoviti redno oskrbo z živili po 
primernih cenah, ohraniti ravnovesje med mestom in podeželjem, dvigniti storilnost v 
kmetijski pridelavi in varovanje okolja. Politika namenja posebno pozornost ustreznemu 
dohodkovnemu položaju kmetov. Nekateri cilji so si med seboj nasprotujoči, npr. 
oskrba porabnikov s hrano po primernih cenah na eni strani in na drugi zagotavljanje 
primerne življenjske ravni podeželskemu prebivalstvu. Zaradi konfliktnosti ciljev in ker 
imajo posamezne države pogosto zelo različne predstave o tem, kakšna sta vloga in 
pomen kmetijstva v skupnosti, je odločanje v kmetijski politiki zahteven proces. 

Izvajanje skupne kmetijske politike temelji na enotnosti trga, dajanju prednosti 
domači pridelavi in finančni solidarnosti držav članic. Ukrepi za doseganje ciljev 
kmetijske politike so zapisani v predpisih, imenovanih tržni redi. Ti veljajo za 
posamezne kmetijske pridelke, npr. za žita, meso, mleko, sadje, vrtnine. Večino ureditev 
podpira temeljni mehanizem tržno-cenovnih podpor. Po načelu prednost domači 
pridelavi je SKP pri večini kmetijskih trgov z visokimi uvoznimi dajatvami praktično 
zaprla meje pred tujo konkurenco in v primerjavi s svetovnim trgom poskrbela za 
izrazito višjo raven cen kmetijskih pridelkov. Z uvoznimi dajatvami so trg dovolj dobro 
uravnavali v obdobju, ko je bila domača pridelava manjša od porabe. Ko so se z rastjo 
pridelave pojavili veliki presežki, samo zunanjetrgovinska zaščita ni več zadostovala. 
Postopno so zato uvedli še mehanizem intervencijskega nakupa, s katerim so tudi v 
razmerah presežne ponudbe zagotavljali stabilnost trga in visoke cene. Prodajo 
presežkov zunaj meja skupnosti omogočajo z izplačilom izvoznih nadomestil. Ta 
nadomestila in drugi ukrepi tržno-cenovne politike so financirani izključno iz bruseljske 
blagajne. 

Predstavljeni ukrepi so bili v celoti uvedeni pri ureditvi trga z žiti, veljajo pa tudi v 
tržnih redih za mleko in mlečne izdelke, meso goveda in sladkor. Pri nekaterih pridelkih 
je bil izbran podoben model zaščite, vendar praviloma v milejši obliki (prašiči, 
perutnina, jajca, sadje, vino, vrtnine). Pri drugih pridelkih (npr. hmelj, ovce, oljnice) 
tržni redi zagotavljajo primerne dohodke z neposrednimi dohodkovnimi plačili, v 
nekaterih primerih pa zaščita kmetijstva poteka tudi prek predelovalne industrije (npr. s 
subvencioniranjem destilacije presežnih količin vina ali porabe sladkorja v kemični 
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industriji). Ne glede na vrsto mehanizmov sodijo med najbolj zaščitene trge vsekakor 
žita, sladkorna pesa in mleko, razmeroma močno so zaščiteni trgi govejega mesa, mesa 
drobnice in oljnic. Le majhen del pridelave ostaja v EU nezaščiten. 

Evropsko kmetijstvo je bilo s tržnimi redi zaščiteno do ravni, ki je omogočala rast 
in razvoj pridelave, višino dohodkov najučinkovitejših kmetov na ravni ostalih 
gospodarskih panog, vodila pa je tudi v pospešene strukturne spremembe.  

Dokler povpraševanje ni znatno preseglo domače ponudbe, dvig pridelave ni 
pomenil posebnega finančnega problema za kmetijsko politiko. Skozi čas so se razmere 
temeljito spremenile in kmetijske cene so se na domačem trgu povzpele tudi na 
nekajkratno raven svetovnih cen. Izvozna nadomestila so postala vedno večja 
obremenitev za kmetijski proračun EU. Posebno visoki so bili stroški urejanja trga z 
mlekom in mlečnimi izdelki, poleg tega so nastale težave tudi pri žitih, sladkorju, vinu 
in govejem mesu.  

Skupna kmetijska politika je dobila tudi nezaželene posledice. Vse večja 
intenzivnost pridelave je zahtevala večjo porabo gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Na 
nekaterih območjih z večjo koncentracijo pridelave so naravni viri resno ogroženi. Z 
visoko zaščito in s subvencionirano prodajo presežkov na svetovnem trgu je EU 
prispevala tudi k neravnovesju na svetovnem trgu s hrano. Taka politika je bila deležna 
vedno ostrejših kritik, tako gospodarsko razvitih kot tudi nerazvitih trgovinskih 
partnerjev (Erjavec idr. 1997, 11–12). 

 
3.1.1 

                                                

Skupna kmetijska politika danes 

V zadnjih 15 letih se je skupna kmetijska politika (SKP) korenito spremenila zaradi 
pritiskov evropske družbe in njenega razvijajočega se gospodarstva. Z reformami v letih 
2003 in 2004, ki so uvedle nevezana neposredna plačila, na podlagi sheme enotnega 
plačila (SEP) v večini sektorjev prvega stebra SKP2 in okrepile politiko razvoja 
podeželja (RP) kot njenega drugega stebra3, se je začela nova faza tega postopka. Ta 
postopek se je nadaljeval z reformo sektorja sladkorja (2006) ter sektorja sadja in 
zelenjave (2007) in še vedno poteka, saj so bili pred kratkim podani zakonski predlogi 
za reformo vinskega sektorja. 

 
2 Prvi steber je bistvo SKP, ki ga sestavljata dva dela, in sicer neposredne podpore 
(plačila) ter tržne intervencije skupnih tržnih ureditev (Common Market Organisation). 
Te veljajo za posamezne kmetijske pridelke in se med seboj razlikujejo po vsebini in 
intenzivnosti tržne zaščite (CAP Monitor).  

 
3 SKP je postopno prevzemala naloge tudi na področju razvoja podeželja, ki predstavlja 
njen drugi steber. 
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Podpora proizvajalcem je zdaj v veliki meri neodvisna od odločitev v zvezi s 
proizvodnjo, kar omogoča kmetom v Evropi, da se odločajo glede na gibanje trga, da se 
pri prilagajanju na spremembe v gospodarstvu zanesejo na potencial svojih kmetij in da 
prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja. 

Reforma SKP je tako izpolnila pričakovanja, saj je bila za njo ukinjena podpora 
proizvajalcem, za katero so mnogi menili, da je vzrok za pretekle težave s proizvodnimi 
presežki. Zaščitene cene EU, ki so se povsod znižale, so zdaj primerljivejše s 
svetovnimi trgi. V ključnih sektorjih se konkurenčnost kmetijstva EU veča kljub 
zmanjševanju deleža EU na večini trgov osnovnih kmetijskih proizvodov in EU je že 
največji izvoznik kmetijskih proizvodov, predvsem proizvodov z visoko vrednostjo. 
Poleg tega je največji uvoznik kmetijskih proizvodov na svetu, s čimer ostaja zdaleč 
največji trg za države v razvoju.  

Poleg tega je SKP vedno bolj pomembna pri preprečevanju tveganja glede 
degradacije okolja in zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki jih naša družba pričakuje. 
Podpora proizvajalcem je zdaj odvisna od upoštevanja standardov v zvezi z okoljem, 
varnostjo in kakovostjo hrane ter dobim počutjem živali.  

Okrepljena politika razvoja podeželja podpira varovanje okolja in podeželske 
krajine ter zagotavlja rast, delovna mesta in inovacije na podeželskih območjih. Čeprav 
bodo imeli dejavniki, ki niso povezani s kmetijstvom, vpliv na vedno več podeželskih 
območij EU, se bodo območja, ki so odročna, redko poseljena ali zelo odvisna od 
kmetijstva, soočila s posebnimi izzivi glede gospodarske in družbene trajnosti. Vloga 
agroživilskega sektorja, ki še vedno predstavlja več kot 4 % BDP in 8 % celotne 
zaposlenosti, zato ostaja ključnega pomena na številnih podeželskih območjih. 

Zgoraj navedene spremembe kažejo, da je današnja SKP bistveno drugačna od SKP 
v preteklosti, kljub pogosto paradoksalnemu razkolu med rezultati reform in nekaterimi 
prepričanji v zvezi z njo (večina jih velja za obdobje pred reformami). Da pa bi bila 
SKP še naprej politika sedanjosti in prihodnosti, mora biti sposobna ovrednotiti svoje 
instrumente, preizkusiti, ali pravilno delujejo, ugotoviti možnosti za kakršnekoli 
prilagoditve, potrebne za dosego zastavljenih ciljev ter se prilagoditi novim izzivom. 

Nadaljnji napredek je neizogiben, saj v hitro spreminjajočem okolju zastri vsaka 
togo »zabetonirana« politika. SKP je dokazala, da lahko kmetijstvo EU uspešno 
sprejema potrebne ukrepe in se spreminja, vendar mora kmetom omogočiti, da se 
prilagajajo v okviru predvidljivih usmeritev politike. 

 
3.1.2 Ocena izvajanja sheme enotnega plačila in njena poenostavitev 

Problem evropskega kmetijstva predstavlja tudi sistem navzkrižne skladnosti, po 
katerem se zmanjšajo plačila kmetom, ki ne spoštujejo standardov EU v zvezi s 
kmetijsko dejavnostjo, je in bo ostal osrednji element SKP in ga bo potrebno 
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poenostaviti. Navzkrižna skladnost mora odražati potrebe družbe in v zvezi z zahtevami 
najti pravo ravnotežje med stroški in koristi, tako da ostane primerno orodje. Prispevek 
navzkrižne skladnosti kot učinkovitega mehanizma za spodbujanje trajnostnega 
kmetijstva se poveča s primerno usmeritvijo predpisanih zahtev o upravljanju in dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojev. 

Glede na potrebo po poenostavitvi se bo obravnavalo področje uporabe navzkrižne 
skladnosti tako, da: 

• se bodo določile predpisane zahteve o upravljanju z izločitvijo določb, ki niso 
neposredno povezane z zastavljenimi cilji navzkrižne skladnosti, in  

• proučil in po potrebi spremenil obstoječi seznam predpisanih zahtev o 
upravljanju, s čimer se bodo lažje dosegli cilji navzkrižne skladnosti. 

 
Zaradi obsega sedanjih reform postaja delno vezana podpora vedno manj primerna 

z vidika proizvajalcev, saj je v shemo enotnega plačila vključenih vedno več sektorjev. 
S popolnoma nevezano podporo so proizvajalci zaradi prilagodljivosti proizvodnje vsaj 
v enako dobrem položaju kot prej, najverjetneje pa celo na boljšem. Poleg tega takšna 
podpora odpravlja zapletenost in stroške upravljanja dveh vzporednih sistemov. To 
velja zlasti za sektor poljščin. 

Vendar lahko delno vezana podpora ostane uporabna, vsaj zaenkrat v nekaterih 
regijah, v katerih je skupna raven proizvodnje nizka, vendar so pomembne z 
gospodarskega in okoljskega vidika (na primer krave dojilje v regijah z ekstenzivno 
govedorejo). 

Če, do katere mere in do kdaj se bo uporabljala delno vezana podpora, se bo 
pokazalo izključno v regionalnem okviru. Komisija predlaga analizo posameznih 
primerov, s katero bo ugotovila potencialna tveganja prehoda na popolnoma nevezano 
podporo ter morebitne druge možnosti.  

V SKP vprašanje porazdelitve podpore ni novo, vendar ga je pred kratkim postavila 
v ospredje pobuda za preglednost pri objavi upravičencev do skladov EU. Z uvedbo 
sheme enotnega plačila je postala porazdelitev plačil preglednejša, kar je sprožilo nove 
zahteve po omejitvi ravni podpore, ki jo prejme majhno število velikih kmetov. Poleg 
tega se je z izvajanjem sheme enotnega plačila pokazalo, da so med številnimi kmeti, ki 
prejemajo manjša plačila, ki so pogosto nižja od stroškov upravljanja z njimi, 
prejemniki, ki niso pravi kmetje. 

Potrebno bi bilo proučiti možnost vpeljave neke oblike omejitve plačil na višji in 
nižji ravni: 

• glede višje ravni plačil bi bila morebitna rešitev lahko model, v katerem bi se 
raven podpore postopoma nižala, skupna plačila posameznim kmetom pa bi se 
višala, pri čemer se podpora ne bi popolnoma odpravila niti na visokih ravneh 

12 



Problematika evropskega in slovenskega kmetijstva 

skupnih plačil4. Pri omejitvah se bo upoštevala potreba, da se zagotovi 
spoštovanje gospodarske trajnosti velikih kmetij in prepreči izogibanje tem 
ukrepom z razparceliranjem kmetij.  

• za majhne zneske plačil se lahko uvede minimalna raven letnih plačil in/ali se 
poveča minimalna zahtevana velikost površine tako, da to ne vpliva na prave 
kmete.  

 
3.1.3 

                                                

Izkoriščanje novih priložnosti in izboljšanje odzivnosti na zahteve trga 

V preteklosti je bila potreba po reformi intervencijskih mehanizmov EU povezana z 
razvojem svetovnih trgov in vse morebitne zaloge je bilo treba vsaj delno dati v promet 
z izvozom. Z ozirom na globalizacijo in dejstvo, da ima EU 27 držav članic, je treba 
razmisliti o prihodnosti preostalih instrumentih »stare SKP« (npr. kvotah, javni 
investiciji, subvencioniranju cen in nadomestilih), predvsem z upoštevanjem 
srednjeročnih napovedi za trge, ki so predvsem naklonjeni žitom in mlečnim 
proizvodom.  

Postavlja se torej vprašanje, kako vzpostaviti pravi intervencijski sistem, ki bi 
deloval kot varnostna mreža in se uporabljal brez odvisnosti od subvencionirane prodaje 
(na zunanjem ali notranjem trgu). Glede na to, da učinkovita konkurenca na kmetijskih 
trgih ostaja eden od ciljev SKP, je potrebno proučiti, ali so obstoječa orodja za 
upravljanje z dobavo danes še uporabna ali le upočasnjujejo kmetijstvo EU pri 
odzivanju na gibanje trga.  

Poleg tega je potrebno pozorno spremljati sedanje razmere na trgu in analizirati, ali 
so le kratkoročen odraz slabe letine 2006/2007 ali kažejo na dolgoročna gibanja, ki bi 
lahko pritisnila na kmetijske trge in razmere pri ponudbi. 

Izvedel se bo tudi popoln pregled intervencijskega sistema v sektorju žit z 
upoštevanjem rastočih trgov biogoriv in morebitnega vpliva povečanega povpraševanja 
po žitih. 

Odločba iz leta 2007 o znižanju intervencije za koruzo je bila potrebna, ker se je 
intervencija uporabljala v nasprotju s prvotnim ciljem varnostne mreže. To lahko vodi v 
relativno izgubo konkurenčnosti pri ječmenu in morda tudi pri navadni pšenici ter 
povzroči tveganje, da se povečajo javne zaloge teh žit. 

Razširitev modela reforme na področju intervencije za koruzo je bila potrebna, ker 
se je intervencija uporabljala v sedanjih razmerah. Komisija bi se tako lahko odzvala v 
kriznih razmerah, kmetje pa bi svojo proizvodnjo prilagodili glede na tržne cene. Z 
ohranitvijo intervencije za eno samo žitarico (pšenica za proizvodnjo kruha) bi se lahko 

 
4 Na primer: plačila nad 100 000 EUR, znižana za 10 %, plačila nad 200 000 EUR, znižana 

za 25 %, in plačila nad 300 000 EUR, znižana za 45 %. 
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zagotovila varnostna mreža, raven cen za druge žitarice pa bi se vzpostavila sama po 
sebi.  

Za zmanjševanje proizvodnje žit v EU je uvedel program prahe v obdobju velikih 
zalog in za prilagoditev tega sektorja EU pogoje svetovnih trgov. Ta ukrep je postal 
veliko manj smotrn zaradi razvoja trga in uvedbe sheme enotnega plačila. 

Prilagodljivo stanje glede povpraševanja po žitih in njihova ponudba, vključno s 
povpraševanjem v zvezi z izpolnitvijo cilja glede biogoriv, ki ga je postavila EU, kliče 
po aktiviranju zemlje, ki je sedaj izvzeta iz proizvodnje na podlagi obvezne sheme za 
praho.  

Vendar bo treba po stalni odpravi prahe sprejeti ukrepe za ohranitev okoljskih 
koristi, ki jih zagotavlja sedanja shema. Ena možnost bi bila, da se nadomesti z lokalno 
usmerjenimi ukrepi za razvoj podeželja, pri čemer bi se upoštevalo, da so kmetijsko 
okoljski ukrepi prostorsko raznovrstni.  

Da bi se lahko te koristi ohranile in še povečale, bi se morala okrepiti podpora za 
razvoj podeželja, namenjena oblikam upravljanja z zemljo, vodami in ekosistemom, ki 
spoštujejo okolje, kot so upravljanje prahe, varovanje obrežnih pasov, pogozdovanje in 
ukrepi v zvezi s prilagajanjem na podnebne spremembe ter politika obnovljive energije, 
kot so koridorji biotske raznovrstnosti. 

Danes se ni treba več soočati z naraščajočo ponudbo zaradi stagnacije 
povpraševanja po osnovnih proizvodih, spoprijeti pa se moramo z naraščajočim 
povpraševanjem po proizvodih z visoko vrednostjo (predvsem siru in svežih mlečnih 
izdelkih) na notranjem in zunanjem trgu, visokimi cenami in posledičnim 
zmanjševanjem vloge intervencije, ki je pomagala pri prodaji masla in posnetega mleka 
v prahu.  

Glede na te razmere se moramo vprašati, če in katere ukrepe je treba sprejeti, da se 
zagotovi lažji prehod na bolj tržno usmerjeno politiko glede mlečnih proizvodov, še 
preden začne veljati sistem kvot za mleko 31. marca 2015. 

V tržnem smislu se je z odločitvijo iz leta 2003, da se kvote ne povečajo, omejila 
sposobnost sektorja za izboljšanje njegove tržne usmeritve in povečanje konkurenčnosti. 
V političnem smislu je režim kvot povečal razkorak med sektorjem mleka in drugimi 
reformiranimi kmetijskimi sektorji. 

Če ne bo sprejet noben ukrep do poteka režima kvot leta 2014/2015, bodo visoke 
vrednosti kvot učinkovitejšim kmetom preprečile, da izkoristijo nove priložnosti, 
najmanj učinkoviti kmetje in kmetje na prikrajšanih območjih, predvsem gorskih, pa se 
bodo soočili z velikimi težavami zaradi občutnega padca cen po nenadnem poteku kvot. 

Iz tega sledi, da bi se s postopnim povečevanjem kvot dalo najbolje pripraviti na 
»nežen pristanek« sektorja do takrat, ko bodo kvote potekle. Primerna raven povečanja 
kvot se bo predlagala na podlagi analize, ki se izvaja in na podlagi katere se bo ugotovil 
vpliv poteka kvot na posamezne države članice in regije ter potrebni spremljevalni 
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ukrepi (npr. prilagoditve intervencije ali dodatne dajatve), ki bodo čimbolj olajšali ta 
prehod. 

Na splošno se pričakuje, da bo postopno opuščanje mlečnih kvot povečalo 
proizvodnjo, znižalo cene in povečalo konkurenčnost sektorja. Obenem se pričakuje, da 
se bodo nekatere regije, predvsem, a ne izključno, gorske regije, soočile s težavami pri 
ohranjanju minimalne ravni proizvodnje.  

Nekatere od teh težav bi lahko odpravili ukrepi za razvoj podeželja, ki bi mlečnim 
proizvodom povečali dodano vrednost. Ker pa cilj politik razvoja podeželja ni 
ohranjanje proizvodnje, je potrebna druga rešitev za zagotovitev »nežnega pristanka« za 
gorska območja po poteku kvot.  

V veliko drugih, navadno manjših, sektorjih (suha krma, škrob, lan in konoplja) se 
tudi uporabljajo ukrepi za nadzor zalog in plačila, povezana s proizvodnjo. 

Določen bo seznam ukrepov in primeren rok, s katerim se bodo v SKP vključila 
plačila, povezana s proizvodnjo, ki še veljajo. Poleg tega se bo s pregledom proučilo, ali 
obstajajo primeri, za katere bi bilo treba nadaljevati s podporo, da bi se ohranile koristi 
od proizvodnje za regionalno gospodarstvo, ki jih sicer ni mogoče ohraniti (Erjavec 
2007, 4). 
 

3.1.4 Soočanje z novimi izzivi 

Z odpravo povezave med plačili kmetom in proizvedenimi količinami neodvisna 
podpora proizvajalcem kmetom omogoča, da se bolje pripravijo na pričakovana 
tveganja, na primer s preusmeritvijo njegove proizvodnje s trgov s slabim donosom na 
trge z dobrim donosom. Nevezana podpora prav tako omogoča proizvajalcem ublažiti 
nepričakovana tveganja. 

Vendar so spremembe tradicionalnih tržnih instrumentov in prehod na neposredno 
podporo proizvajalcem razlog za razpravo o različnih načinih obvladovanja tveganja, 
pri čemer tveganji v zvezi s cenami in proizvodnjo (npr. povezani s podnebjem ali 
zdravstvom) štejeta za glavna dejavnika, ki vplivata na prihodek. 

Na podlagi notranjih in zunanjih analiz se je nadaljevalo s presojo o obvladovanju 
tveganja, medtem ko je bila uvedena podpora Skupnosti za obvladovanje tveganja v 
okviru reforme sektorja sadja in zelenjave, pri čemer so bile organizacije proizvajalcev 
pooblaščene, da se lahko odločijo, da te ukrepe vključijo v svoje programe. Na podlagi 
analize in izvedenskega mnenja je bilo ugotovljeno, da so tveganja in njihova razsežnost 
različni in da je na tej stopnji, ki bo trajala vsaj še tako dolgo, kolikor bo trajala 
intervencija v obliki varnostne mreže, še veliko neugodnosti. Zato enotna rešitev za 
celotno EU (tj. pristop, ki bi ustrezal vsem) ni primerna. 

Poleg tega je treba države članice spodbujati, da uporabljajo orodja za razvoj 
podeželja, saj je prav drugi steber primernejši za zagotavljanje usmerjenih rešitev. Tržna 
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tveganja ali tveganja v zvezi s podnebjem niso enaka za vse države članice, vse sektorje 
in, kar je najbolj pomembno, celo ne za vse regije in sektorje v isti državi članici. Bolje 
je, da se državam članicam, regijam ali skupnim proizvajalcem omogoči, da na podlagi 
ukrepov iz drugega stebra učinkoviteje ocenijo svoja tveganja in najboljše rešitve. 

Trije ključni novi izzivi za kmetijstvo EU izvirajo iz področij podnebnih sprememb, 
bioenergije in upravljanja z vodami. Podnebne spremembe so od vseh treh največji 
izziv, saj vplivajo na razvoj drugih dveh področij. 

Kmetijstvo EU je z ublažitvijo učinkov podnebnih sprememb bolj kot drugi sektorji 
prispevalo k omejevanju emisij toplogrednih plinov. Razlog zato je predvsem 
izboljšanje proizvodnih postopkov (na primer z učinkovitejšo uporabo gnojil) in 
zmanjšanje števila glav goveda. Kmetijski sektor pa bo moral v prihodnje še več 
prispevati v okviru globalne strategije EU za omejevanje emisij. 

Kmetijstvo EU je tudi zelo izpostavljeno podnebnim spremembam. Negotovosti v 
zvezi z vzorci padavin, skrajnimi vremenskimi dogodki, temperaturami, 
razpoložljivostjo vode in stanjem prsti so vzrok za zaskrbljenost. Posledično so potrebne 
spremembe za izboljšanje ukrepov prilagajanja.  

Načrt EU o obnovljivi energiji vsebuje zavezujoče cilje, na podlagi katerih naj bi 
delež biogoriv v celotni porabi goriva in energije do leta 2020 znašal 10 %, delež 
obnovljive energije pa 20 %. Ti cilji so tesno povezani s cilji v zvezi z blažitvijo 
učinkov podnebnih sprememb in bodo najverjetneje močno vplivali na kmetijstvo EU. 
Obenem pa bo glavni namen kmetijstva EU še naprej proizvajanje hrane in krme. 

Velik izziv je tudi za ustavitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti, spremembe 
podnebja in potrebe po vodi pa še povečujejo ta izziv. Države članice so se zavezale k 
zaustavitvi zmanjševanja biotske raznovrstnosti do leta 2010, pri čemer je kmetijstvo 
ključnega pomena za varovanje biotske raznovrstnosti, vendar tega cilja najverjetneje ne 
bodo uspele doseči.  

Možnosti za soočenje s temi izzivi: 

• z okrepitvijo obstoječih ukrepov za razvoj podeželja in prilagoditev nanje se 
lahko spodbudi z blažitvijo učinkov podnebnih sprememb z boljšim 
upravljanjem z vodami in zagotavljanje okoljskih storitev na področju 
bioenergije ter varovanje biotske raznovrstnosti; 

• cilja v zvezi s klimatskimi spremembami in boljšim upravljanjem z vodami bi 
se lahko dosegla tudi z navzkrižno skladnostjo v okviru predpisanih zahtev o 
upravljanju ali dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih; 

• raziskave in inovacije so ključnega pomena za obravnavanje novih okoljskih in 
proizvodnih izzivov, vključno z drugo generacijo biogoriv. Poleg tega bi bilo 
treba spodbude za razvoj druge generacije biogoriv okrepiti z ukrepi za razvoj 
podeželja; 
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• proučiti bi bilo treba, ali je obstoječi program podpore za energetske rastline še 
vedno cenovno učinkovit, z ozirom na nove spodbude glede proizvodnje 
biomase (obvezni cilji v zvezi z energijo in visoke cene). 
 

Zaradi novih izzivov, ki izhajajo iz vprašanj, ki jih izpostavlja to sporočilo, je 
potrebna nadaljnja okrepitev drugega stebra, predvsem z ozirom na sedanje pritiske, s 
katerimi se soočajo države članice zaradi odprave podpore za razvoj podeželja, ki so jo 
pričakovale, v skladu z odločbo o finančni perspektivi iz leta 2005. Okrepitev je 
potrebna tudi za odziv na potrebo po večjih prizadevanjih glede inovacij, ki bi pomagale 
pri soočenju z novimi izzivi v zvezi s produktivnostjo in okoljem, vključno z drugo 
generacijo biogoriv. 

Ker je proračun SKP za obdobje do leta 2013 že določen, se okrepitev skladov za 
razvoj podeželja doseže le s pomočjo sofinanciranja, s povišanjem obvezne 
modulacije5. Takšna odločitev, ki bo sčasoma imela učinek v vseh državah članicah, ko 
bodo 100-odstotno koristile podporo EU, mora upoštevati sedanjo razporeditev 
modulacijskih skladov med državami članicami in upoštevati obstoječa pravila. Da se to 
doseže, je treba: 

• v proračunskih letih 2010–2013 za 2 % letno povišati obvezno modulacijo; 
• analizirati primerne načine za obravnavanje implicirane obvezne modulacije z 

upoštevanjem sedanje razporeditve skladov za razvoj podeželja med državami 
članicami. 

 
3.1.5 

                                                

Finančni okvir 

Osnova tega sporočila je finančna predpostavka, da v obdobju 2007–2013 ne bodo 
na voljo nobena dodatna sredstva EU za prvi in drugi steber SKP. 

Na podlagi tega se bo zgornja meja odhodkov zniževala s stalnimi cenami. To 
pomeni, da se v tem obdobju lahko izvajal mehanizem finančne discipline za kmete, 
čeprav v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno, če bodo tržne cene ostale na sedanji 
visoki ravni (Erjavec 2007, 7). 

 

 
5 Modulacija pomeni prenos dela sredstev iz stebra direktnih plačil v steber ukrepov za 

razvoj podeželja. Razmerje med sredstvi, namenjenimi za direktna plačila in sredstvi za 
razvoj podeželja, mora odražati ravnovesje med zagotavljanjem konkurenčnosti, prehranske 
varnosti in javnih dobrin. Glede na reformo evropskega proračuna po letu 2013 pa se Slovenija 
zavzema za ohranitev sredstev za namen kmetijstva in razvoja podeželja vsaj na sedanji ravni. 
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3.2 Problematika slovenskega kmetijstva 

Naravne danosti za kmetijsko pridelavo so v Sloveniji manj ugodne v primerjavi z 
državami zahodne in vzhodne Evrope. Značilnosti Slovenije so velika gozdnatost in 
majhen delež kmetijske zemlje v skupni površini, neugoden relief in s tem povezan 
velik delež kmetijske zemlje na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami, obsežen 
delež absolutnega travinja in majhen delež njiv v strukturi rabe kmetijske zemlje. 
Naravne razmere nedvomno vplivajo na manjšo proizvodno sposobnost kmetijstva, ožji 
izbor kultur in s tem manjšo prilagodljivost ter dražjo pridelavo, kar vse zmanjšuje 
konkurenčno sposobnost slovenskega kmetijstva.  

Slovenija ostaja neto uvoznica hrane. Presežke imamo le pri hmelju, v 
perutninarstvu in pri prireji mleka, izvoz pa je pomemben še pri nekaterih predelanih 
proizvodih (kakovostno goveje meso in mesni izdelki, kakovostno vino, pivo). Medtem 
ko so v EU potekate intenzivne strukturne spremembe (povečanje kmetij, specializacija, 
intenzifikacija), je domača kmetijska politika diskriminirala tradicionalno kmečko 
strukturo (zemljiški maksimum). Kmetije so ostale značilno majhne, njihova posest je 
razdrobljena, produktivnost pridelave nizka. Slovensko kmetijstvo označuje tudi nizka 
stopnja profesionalizacije oziroma majhen delež kmetij, ki pridobivajo dohodek samo iz 
kmetijstva.  

Do osamosvojitve Slovenija seveda ni imela svoje kmetijske politike. Prva koraka k 
samostojni kmetijski politiki sta bila sprejem Strategije razvoja slovenskega kmetijstva 
(1993), ki je opredelila ključne cilje kmetijske politike, in uvedba zunanjetrgovinske 
zaščite. Cilji kmetijske politike, zapisani v Strategiji, se ne razlikujejo bistveno od ciljev 
skupne kmetijske politike EU. Oboji poudarjajo večfunkcionalnost kmetijstva, ki je 
gospodarska dejavnost z okoljevarstvenimi, prostorskimi in socialnimi funkcijami. 

Manj podrobnosti kot v ciljih najdemo v mehanizmih in pri izvajanju kmetijske 
politike, ki je pri nas manj sistematična in zlasti v izvedbenem delu pomanjkljiva. Ker ni 
jasno postavljenih institucionalnih cen kot kriterija za cene na notranjem trgu, je pri 
posameznih pridelkih težje presojati ustreznost zunanjetrgovinske zaščite. Učinkovitost 
zunanjetrgovinske zaščite zmanjšuje tudi nedosledna izpeljava uvoznih dajatev na 
različne agroživilske izdelke. Intervencijskih mehanizmov na notranjem trgu, kot jih 
pozna EU, pri nas praktično še ni, med ukrepe za uravnavanje ponudbe bi lahko šteli le 
izvozne podpore. Kompenzacijskih plačil Slovenija ne pozna, ima pa celo vrsto 
proračunskih podpor, ki delujejo na strani zniževanja stroškov proizvodnje (regresiranje 
vhodov). Ker kmetijski politiki še ni potrebno, tudi ne posega po administrativnem 
omejevanju pridelave.  

Vstop v EU je prinesel tudi spremembo tržnih razmer. Trg je sicer navzven še 
vedno zaščiten, meje notranjega trga pa so se pomaknile daleč od sedanjih. Čez noč se 
je kmetijski trg spremenil iz trga s presežnim povpraševanjem v trg s presežno ponudbo. 
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Veliko zunanjih konkurentov se je enakovredno (brez omejitev) pojavilo na našem trgu, 
hkrati pa so se odprle meje tudi za naše blago. Obseg trgovanja se je povečal, prav tako 
pestrost ponudbe, pritisk na izravnavo cen je izrazit.  

O tržnih redih, kot pravni obliki vodenja in usmerjanja kmetijske politike, lahko v 
Sloveniji govorimo le pri pšenici in rži, sladkorju in mleku. Te trge vlada pri nas 
uravnava z administrativnim predpisovanjem cen, pri pšenici in sladkorju pa ima 
neposredno ali posredno tudi monopol na trgu (pri pšenici edini kupec in prodajalec). 
Na vseh drugih trgih je temeljni instrument kmetijske politike zunanjetrgovinska 
zaščita, večina pridelkov pa je deležna vsaj nekaterih neposrednih proračunskih podpor 
(v obliki regresov). 

Politika administrativnega določanja cen nekaterih ključnih pridelkov in 
zunanjetrgovinska zaščita v Sloveniji zagotavljata raven cen, ki je precej višja kot na 
svetovnem trgu. Pri tem so cene nekaterih pridelkov razmeroma visoke tudi v 
primerjavi z EU (pšenica, sladkorna pesa, pitani prašiči, jajca), medtem ko so pri drugih 
cene še vedno nižje kot v katerikoli članici EU (mleko, sadje), kar potrjuje ugotovitev o 
pomembnih razlikah v kmetijski politiki do posameznih pridelkov. Še jasneje se te 
razlike odrazijo s primerjavo skupnih podpor kmetijstvu, ki so rezultat cenovne in 
proračunske politike.  

Slovenija je ena redkih držav, v kateri se je stopnja zaščite v zadnjih letih povečala 
in se že lahko uvršča med države z visoko stopnjo zaščite kmetijstva. Skladno z rastjo 
stopnje zaščite se je nekoliko izboljšal tudi dohodkovni položaj kmetijstva. Kljub temu 
ocene kažejo, da tudi nadpovprečno produktivni pridelovalci v Sloveniji v zadnjih letih 
dosegajo le 80 do 90 % paritetnega dohodka, to je dohodka, primerljivega s povprečnim 
dohodkom v gospodarstvu. Kmetijstvo tako ostaja manj privlačna gospodarska 
dejavnost, ki pa ima hkrati pomembno vloga blažilca socialnih problemov v obdobju 
gospodarskih in družbenih sprememb po osamosvojitvi (Erjavec 1997, 14– 15). 
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4 DEFINICIJE KONVENCIONALNEGA, SONARAVNEGA IN 
EKOLOŠKEGA KMETOVANJA 

4.1 Definicija konvencionalnega kmetovanja 

Klasično ali konvencionalno kmetovanje je način pridelave z uporabo lahkotopnih 
umetnih gnojil in kemičnih sredstev za varstvo rastlin pred pleveli, boleznimi in 
škodljivci – pesticidov. Tudi pri predelavi se smejo uporabljati razni dodatki, ki so za 
naše zdravje vse prej kot koristni. Ta pridelava ni nadzorovana. Tako pridelana živila so 
obremenjena z ostanki omenjenih sredstev, dodaten problem pa je tudi zastrupljanje 
pitne vode s kemikalijami iz kmetijstva. Uporabo posameznega pesticida odobri 
ministrstvo za zdravje, poznamo pa že veliko primerov, ko je bilo treba uporabo 
katerega od teh sredstev prepovedati, ker je bilo ugotovljeno, da povzroča rakasta 
obolenja. 

 
4.2 Sonaravno kmetovanje oziroma razvojni program podeželja 

Globalizacija, ki se je pojavila na vseh področjih in tudi na področju pridelave, 
predelave in prometa s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, je povečala ponudbo, 
znižala cene, povzročila pa tudi nekatere prehranske in zdravstvene probleme z 
dolgoročnimi posledicami, ki so pretresli trgovino in oskrbo s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi. Hormonski, BSE in drugi škandali so osvestili potrošnike v razvitih državah, 
ki zahtevajo zagotovila, da je ponujena hrana zdrava in higiensko neoporečna ter 
prehransko kakovostna. V teh državah so postali potrošniki kritični tudi do načina 
pridelave in prireje prehranskih proizvodov. Zato se v razvitih državah povečuje 
zanimanje za različne oblike sonaravne pridelave hrane in prireje z živalmi. V nekaterih 
državah sonaravne oblike pridelave in prireje pospešuje tudi država. Sonaravno 
kmetovanje zahteva večje upoštevanje etike kot konvencionalno kmetovanje. Zato je 
razmišljanje o povezavi med etiko in sonaravnim kmetovanjem še kako pomembno 
(Osterc 2003). 

Sonaravno (trajnostno) kmetovanje je integriran sistem pridelave rastlin in reje 
živali, ki ob upoštevanju specifičnosti posameznih pridelovalnih okoljih trajno: 

• zadovoljuje potrebe človeštva po hrani in vlaknih; 
• izboljšuje kakovost okolja in varuje naravne vire; 
• učinkovitejše izkoriščanje neobnovljive in obnovljive naravne vire; 
• upošteva naravno kroženje snovi in energije ter možnosti naravne kontrole 

škodljivcev in bolezni; 
• dolgoročno vzdržuje gospodarsko učinkovitost kmetij; 
• izboljšuje kakovost življenja kmetov in celotne družbe. 
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Uvedba načel trajnosti v konvencionalno kmetovanje pomeni prehod na sonaravno 
kmetovanje, katero pomeni celostno doživljanje in sprejemanje narave ter pozitiven 
človekov odnos do vseh oblik življenja in pogojev življenja, ki ohranjajo naš planet in 
tudi slovensko deželo v stabilnem ravnovesju. Pri tem je potrebno upoštevati omejenost 
naravnih virov in se zavedati, da kdor stavi le na rast in strmi za maksimalnim 
zaslužkom, ne upošteva omejenosti naravnih virov in sposobnosti obnavljanja le-teh. To 
je torej takšno kmetovanje, ki dolgoročno ne dela škode okolju in vključuje le materiale, 
ki jih je mogoče vključiti v osnovni krog kroženja organskih snovi. Naloga sonaravnega 
kmetijstva je varovanje naravnih virov, zato mora kmet svoje življenje in delo podrediti 
skrbi za ohranjanje življenja v zemlji in na tleh ter naravnih vrednot, kot je npr. 
ohranjanje rodovitnosti zemlje, varovanje okolja itd., da bodo lahko tudi njegovi 
potomci živeli v ohranjenem okolju in si na isti zemlji pridelovali kakovostno rastlinsko 
hrano in krmo za rejo živali. Doseže se ga lahko predvsem z biološkimi procesi, ki 
vključujejo kroženje hranilnih snovi in energije, zaščito rastlin in ohranjanje plodne 
zemlje ter v čim večji meri uporablja obnovljive vire. Če je v naravi neka zadeva trajna, 
je v harmoniji z naravo in torej sonaravna. 

 Sonaravno kmetovanje oziroma razvojni program podeželja daje velik poudarek na 
pašo živine in pravi, da je paša takšna panoga, ki omogoča izkoristek in ohranjanje 
travne površine in prepreči njihovo zaraščanje. Za območja z omejenimi dejavniki za 
kmetovanje je tako ena primernejših panog pašna govedoreja. Sodobne smernice na 
področju govedoreje danes postavljajo v ospredje ekstenzivno pašno rejo krav dojilj in 
rejnic, rejo mladih živali in rejo volov. Tovrstna reja zahteva bistveno manj dela, 
zagotavlja kvalitetno meso, primerno za najzahtevnejšega kupca, ohranja ekološko 
ravnovesje v naravi, omogoča izkoriščanje voluminozne krme na težje dostopnih 
območjih in ohranjanje poseljenosti podeželja ter izgled kulturne krajine, poleg tega pa 
reja krav dojilj omogoča reševanje mlečne problematike (Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije). 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – Sektor za strukturno 

politiko oziroma celostni razvoj podeželja že nekaj let zasleduje usmeritve v državah 
EU, ki imajo na področju regionalnega razvoja in celostnega razvoja podeželja bogate 
izkušnje. S svojimi ukrepi se MKGP poskuša prilagajati globalnim trendom in 
usmeritvam, ki jih implementira preko svojih ukrepov in programov. Eden takih je tudi 
program razvojnih projektov podeželja, ki je od leta 1991 prešel od točkovno 
zasnovanih projektov CRPOV v večje, regijsko zaokrožene projektne celote – razvojne 
programe podeželja (RPP). 

S spremembo družbeno-ekonomskega sistema, z odločitvijo Slovenije, da se vključi 
v EU, in z reorganizacijo lokalne samouprave so se družbene razmere odločilno 
spremenile. Vedno nove potrebe in zahteve trga, nenehno približevanje urbanizacije 
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podeželskemu prostoru so oblikovale tudi nova razvojna razmišljanja. Tako se je 
pokazala potreba po oblikovanju nove razvojne usmeritve, ki bi pomagala tako pri 
razvoju primarne proizvodnje, marketinga in promocije, kot tudi skrbela za razvoj novih 
produktov in ljudi. Podeželski prostor znotraj mestnih okvirjev dobiva novo edinstveno 
vrednost. 

Na področju kmetijstva MKGP izvaja kmetijsko okoljske ukrepe (SKOP), 
kmetijsko okoljska plačila (KOP), izravnalna izplačila za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) in zgodnje upokojevanje (ZU) (Regionalna 
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije). 

 Podrobnejše bosta predstavljena programa kmetijskih okoljskih ukrepov (SKOP) 
in kmetijskih okoljskih plačil (KOP), v katera je bila oziroma je še vedno vključena 
obravnava kmetija. 

 
4.2.1 Kmetijsko okoljski ukrepi (SKOP)  

Kmetijsko okoljski ukrepi nedvomno pozitivno vplivajo na okolje, tako z 
zmanjševanjem negativnih učinkov kmetijstva na okolje kot tudi z vzdrževanjem 
obstoječega stanja. Njihov namen je dolgoročno izboljšanje naravnih virov v Sloveniji. 
Kmetijsko okoljska plačila so namenjena delnemu kritju stroškov dodatnega dela zaradi 
izpolnjevanja posebnih zahtev pri posameznem ukrepu. Ukrepi pozitivno vplivajo tudi 
na dvig izobrazbene ravni in usposobljenost za izvajanje sonaravnih načinov 
kmetovanja.  

 
Velikost kmetijskih zemljišč 

Najmanjša velikost površine kmetijskega zemljišča iste rabe, za katero je mogoče 
pridobiti plačilo za en ukrep SKOP, je 0,1 ha, na kmetijsko gospodarstvo (KMG) pa 
mora biti skupno vsaj 0,3 ha kmetijskih zemljišč za ta ukrep, razen če s pogoji za 
posamezne ukrepe ni drugače določeno (npr. integrirano sadjarstvo, košnja grbinastih 
travnikov). 

Kmetijsko okoljske ukrepe delimo glede na njihov namen v 3 skupine:  

1. Zmanjšanje negativnih vplivov na kmetijstvo:  

• zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu; 
• ohranjanje kolobarja; 
• ozelenitev njivskih površin; 
• integrirano poljedelstvo; 
• integrirano sadjarstvo; 
• integrirano vinogradništvo; 
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• integrirano vrtnarstvo; 
• ekološko kmetovanje. 

2. Ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in 
tradicionalne kulturne krajine: 

• planinska paša; 
• košnja strmih travnikov; 
• košnja grbinastih travnikov; 
• travniški sadovnjaki; 
• reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali; 
• pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin; 
• sonaravna reja domačih živali; 
• ohranjanje ekstenzivnega travinja. 

3. Varovanje zavarovanih območij: 

• ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih; 
• reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri; 
• ohranjanje posebnih traviščnih habitatov; 
• pokritost tal na vodovarstvenem območju; 
• zatravljanje in zelena praha. 

 
 Trajanje obveznosti 

Upravičenec do plačil se s podpisom zahtevka hkrati z vlogo obveže, da bo na 
KMG ukrepe SKOP izvajal do izteka 5-letne obveznosti, in sicer skladno z 
izpolnjevanjem pogojev za pridobitev plačila za določen ukrep. Odstopanja od te 
obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih: 

• če po 3-letnem obdobju izpolnjevanja obveznosti upravičenec dokončno 
preneha s kmetovanjem oziroma če njegov naslednik ni sposoben izpolnjevati 
te obveznosti; 

• če se med trajanjem obveznosti površine KMG zmanjšajo in to ne poslabša 
učinkovitosti izvajanja in kontrole ukrepov SKOP; 

• če se spremeni obseg kmetijskih zemljišč ali način kmetovanja neodvisno od 
upravičenca (komasacije, zemljiške operacije, denacionalizacijski postopek, 
prisilna dražba, dedovanje); 

• če ob sklenitvi obveznosti, spremembe, ki vplivajo na kasnejše izvajanje 
ukrepov, še niso bile znane oziroma v primeru višje sile: 

- smrt upravičenca; 
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- dolgotrajna opravilna nesposobnost upravičenca; 
- razlastitev večjega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo možno 

pričakovati na dan oddaje zahtevka; 
- naravne in elementarne nesreče, ki občutno vplivajo na kmetijske 

površine na kmetijskem gospodarstvu; 
- uničenje gospodarskih poslopij zaradi nesreč;  
- veterinarske prepovedi, neodvisne od upravičenca; 
- kužne bolezni, ki ogrozijo del ali vse živali upravičenca.  

 
V primeru višje sile mora upravičenec Agencijo Republike Slovenije za kmetijske 

trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) o tem pisno obvestiti ter ji posredovati ustrezne 
dokaze v roku 20 delovnih dni od datuma nastanka primera višje sile oziroma od 
datuma, ko to lahko stori.  

Vsako odstopanje od obveznosti se na podlagi ustrezne vloge upravičenca, 
posredovani ARSKTRP, rešuje individualno.  

Ta program se z letom 2008 ukinja, zato se je večino kmetij odločilo za program 
KOP, da niso izgubili ekološkega plačila in REJ. 

 
4.2.2 Kmetijsko okoljska plačila (KOP)  

Namen ukrepa kmetijsko okoljskih plačil je popularizacija kmetijske pridelave, ki 
ustreza potrebam potrošnikov ter varuje zdravje ljudi, zagotavlja trajnostno rabo 
naravnih virov in omogoča zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje. 
Kmetijsko okoljski ukrepi ohranjajo naravne danosti, biotsko raznovrstnost, rodovitnost 
tal in tradicionalno kulturno krajino ter varujejo zavarovana območja.  

 
Velikost kmetijskih zemljišč 

Najmanjša velikost površine kmetijskega zemljišča iste rabe, za katero je mogoče 
pridobiti plačilo za en podukrep KOP, je 0,1 ha, na KMG pa mora biti skupno vsaj 0,3 
ha kmetijskih zemljišč za to podukrep, razen če s pogoji za posamezne podukrepe ni 
drugače določeno (npr. integrirano sadjarstvo). 

Kmetijsko okoljska plačila se enako kot okoljski ukrepi izvajajo v treh skupinah in 
so si v posameznih segmentih zelo podobni:  

1. Zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje: 

• ohranjanje kolobarja; 
• ozelenitev njivskih površin; 
• integrirano sadjarstvo; 
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• integrirano vinogradništvo; 
• integrirano vrtnarstvo; 
• integrirano poljedelstvo; 
• ekološko kmetovanje. 

2. Ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne 
kulturne krajine:  

• planinska paša; 
• košnja strmih travnikov; 
• košnja grbinastih travnikov; 
• travniški sadovnjaki; 
• reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali; 
• pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin; 
• sonaravna reja domačih živali; 
• ohranjanje ekstenzivnega travinja.  

3. Varovanje zavarovanih območij:  

• reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri; 
• ohranjanje posebnih travniščnih habitatov; 
• ohranjanje travniščnih habitatov metuljev; 
• ohranjanje steljnikov; 
• ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 

20006; 
• pokritost tal na vodovarstvenem območju. 

 
Trajanje obveznosti 

Upravičenec se z vstopom v podukrepe KOP obveže, da bo na KMG te podukrepe 
izvajal ves čas trajanja obveznosti (najmanj 5 let), in sicer skladno z izpolnjevanjem 
pogojev za pridobitev plačila za določen podukrep. Odstopanja od teh obveznosti so 
dovoljena le v naslednjih primerih: 

• če po 4-letnem obdobju izpolnjevanja obveznosti upravičenec dokončno 
preneha s kmetovanjem oziroma če njegov naslednik ni sposoben izpolnjevati 
te obveznosti; 

                                                 
6 Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države 

članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. 
Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa 
so v Evropi že ogroženi (Ministrstvo za okolje in prostor 2007). 
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• če se med trajanjem obveznosti površine KMG povečajo, se upravičenec lahko 
vključi v podukrepe KOP s povečanim obsegom površin, v kolikor to 
povečanje površin prispeva k nedvoumnemu varovanju okolja glede na naravo 
podukrepov in zahtevane pogoje ter še naprej zagotavlja učinkovito kontrolo 
nad izvajanjem podukrepov; če se upravičenec s povečanim obsegom površin 
ne vključi v podukrepe KOP mora na teh površinah upoštevati zahteve 
navzkrižne skladnosti ter minimalne zahteve za uporabo gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev, pri čemer se učinkovitost izvajanja in kontrole 
ostalih podukrepov ne sme poslabšati; 

• če se med trajanjem obveznosti površine KMG zmanjšajo in to ne poslabša 
učinkovitosti izvajanja in kontrole podukrepov KOP; 

• če se spremeni obseg kmetijskih zemljišč na KMG ali način kmetovanja 
neodvisno od upravičenca (komasacije, zemljiške operacije, 
denacionalizacijski postopek, prisilna dražba, dedovanje ipd.); 

• če ob sklenitvi obveznosti, spremembe, ki vplivajo na kasnejše izvajanje 
podukrepov še niso bile znane oziroma v primeru višje sile:  

- smrt upravičenca; 
- dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo; 
- razlastitev velikega dela KMG, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan 

sprejetja obveznosti; 
- huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče KMG; 
- uničenje hlevov na KMG zaradi nesreče; 
- kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del. 

 
V primeru vremenskih ujm (suša, toča, poplava) upravičenec lahko odstopi od 

izvajanja kmetijsko okoljskega podukrepa za tekoče leto. 
Če upravičenec dokaže odstopanje od obveznosti zaradi zgoraj navedenih okoliščin, 

se njegova obveznost prekine brez dolžnosti vračila že prejetih sredstev. 
V primeru višje sile oziroma navedenih okoliščin mora upravičenec ARSKTRP o 

tem pisno obvestiti ter ji posredovati ustrezne dokaze v roku 10 delovnih dni od dneva, 
ko to lahko stori. Vsako odstopanje od obveznosti se na podlagi ustrezne vloge 
upravičenca, posredovani ARSKTRP, rešuje individualno. 

Poseben pomen ima tudi izobraževanje kmetov, uslužbencev državne uprave in 
javnih zavodov ter promocija ukrepov in tovrstnih pridelkov v splošni javnosti 
(informiranje javnosti o pomenu kmetijsko okoljskih ukrepov in poučevanje 
potrošnikov o kakovosti sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil) (Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja). 
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4.3 Ekološko kmetovanje 

Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja 
gospodarjenje v sožitju z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo 
kot celosten, enovit sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi za ravnovesje 
vseh vključenih elementov. Poseben poudarek je dan ohranjanju rodovitnosti tal z 
večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil. V dobro pripravljenih tleh se razvijejo 
krepke rastline, ki se ob pomoči koristnih živali lažje upirajo škodljivcem in boleznim. 
Na ekološki kmetiji se pridela kakovostna krma, ki ob ustreznih bivanjskih razmerah, 
prilagojenim potrebam živali, prispevajo k dobremu počutju in zdravju živali in s tem h 
kakovostni prireji mesa, mleka, jajc. 

Povpraševanje po ekološko pridelanih živilih se je zaradi vedno večjega zavedanja 
potrošnikov za zdravstvena, okoljevarstvena vprašanja ter vprašanja glede zaščite živali 
močno povečalo. Prve kontrolirane ekološke kmetije so se v Sloveniji pojavile leta 1998 
in od takrat, njihovo število iz leta v leto narašča, saj delež ekološko obdelanih površin 
danes dosega 4% vseh kmetijskih površin v Sloveniji. K temu je prispevalo tudi 
kontinuirano spodbujanje in pospeševanje ekološkega kmetijstva s strani države.  

Ekološki kmetje pri svojem delu upoštevajo zakonitosti narave. S pomočjo dela, 
odkrivanja starih znanj in številnih novih spoznanj je bilo mogoče postaviti pravila, ki 
določajo ekološke pridelke in živila. 

  
4.3.1 

4.3.2 

Cilji ekološkega kmetijstva 

Ekološko kmetijstvo ne pomeni le prepovedi kemično sintetičnih pesticidov in 
umetnih mineralnih gnojil. Cilji ekološkega kmetijstva so široko zastavljeni v smislu: 

• ohranjanja rodovitnosti tal; 
• sklenjenega kroženja hranil; 
• živalim ustrezne reje in krmljenja; 
• pridelave zdravih živil; 
• zaščite naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak); 
• minimalne obremenitve okolja; 
• aktivnemu varovanju okolja in biološke raznovrstnosti; 
• varstvu energije in surovin; 
• zagotovitve delovnih mest v kmetijstvu. 

 
Kaj ekološki kmet sme in česa ne? 

Ekološki kmet mora imeti več razumevanja in znanja za pravilno kmetovanje po 
ekoloških smernicah. Kaj ekološki kmet sme in česa ne, natančno določa Uredba št. 
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2092/91 (Ur. l. ES L 198) in Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS 31/2001) in zajema tako rastlinsko pridelavo, 
nabiranje prosto rastočih rastlin, živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo, kot tudi predelavo, 
pravilno označevanje ekoloških pridelkov oziroma živil in sistem kontrole. 

Osnovne prepovedi v ekološkem kmetovanju so: 

• uporaba kemično sintetičnih sredstev za varstvo rastlin; 
• uporaba razkuženega semena; 
• uporaba lahko topnih mineralnih gnojil; 
• uporaba sintetičnih dodatkov v krmilih; 
• uporaba surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih; 
• uporaba gensko spremenjenih organizmov; 
• preventivno zdravljenje živali s kemoterapevtiki (antibiotiki, kokcidiostatiki...). 

(Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor 2006) 
 

4.4 Prednosti in slabosti obeh vrst kmetovanj 

Kot vsaka stvar ima tudi kmetijstvo dobre in slabe lastnosti, ki bolj ali manj 
vplivajo na poslovanje. V tabeli 4.1 so opisane razlike med ekološkim in sonaravnim 
kmetijstvom, v tabeli 4.2 pa so predstavljene prednosti in slabosti obeh vrst kmetovanj. 

  
Tabela 4.1: Razlike med ekološkim in sonaravnim kmetovanjem 
 

Sonaravno Ekološko

izboljšanje rodovitnosti tal z uporabo mineralnih gnojil s pravilnimi postopki obdelave, organskim 
gnojenjem, kolobarjenjem …

prehrana rastlin direktna (z uporabo lahko topnih mineralnih 
gnojil) posredna (sproščanje hranil iz tal)

varstvo rastlin odprava znamenj z uporabo sintetičnih 
fitofarmacevtskih sredstev

odprava vzrokov, preprečevanje nastanka 
bolezni in škodljivcev, rasti plevelov

živinoreja baretijska reja perutnine, privezana reja brez 
izpustov …

živalim primerna reja (izpusti, prostor, svetloba 
…)

prehrana živali optimalno dopolnilno krmljenje (beljakovinski in 
drugi dokupljeni dodatki) optimalna kakovost doma pridelane krme

zdravljenje živali zdravljenje bolezenskih znamenj povečanje odpornosti  
(Vir: Bavec 2001, 28) 
 
Iz tabele 4.1 je razvidno, da se pri sonaravnem načinu kmetovanja izboljša 

rodovitnost tal z uporabo mineralnih gnojil, pri ekološkem pa s pravilnimi postopki 
obdelave, organskim gnojenjem, kolobarjenjem ipd. Prehrana rastlin je pri sonaravnem 
načinu direktna, pri ekološkem pa posredna. Razlike so opazne tudi pri varstvu rastlin, 
saj pri sonaravnem poteka z odpravo znamenj, z uporabo sintetičnih fitofarmacevtskih 
sredstev, pri ekološkem pa z odpravo vzrokov, preprečevanjem nastanka bolezni in 
škodljivcev ter rasti plevelov. Pri reji živali je pri sonaravnem v uporabi baterijska reja 
perutnine in privezana reja brez izpustov, pri ekološkem pa je zagotovljen izpust, 
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primeren prostor in svetloba. Tudi prehrana živali je različna, pri sonaravnem se 
poslužuje optimalnega dopolnilnega krmljenja, pri ekološkem pa optimalna kakovost 
doma pridelane krme. Pri sonaravnem načinu se zdravi živali brez bolezenskih znamenj, 
pri ekološkem pa se jim poveča odpornost.  

 
Tabela 4.2: Primerjava prednosti in pomanjkljivosti med sonaravnim in ekol. kmet. 
 

prednosti / možnosti / 
pozitivni učinki

pomanjkljivosti / nevarnosti 
šibke točke

prednosti / možnosti / pozitivni 
učinki

pomanjkljivosti / nevarnosti šibke 
točke

veliki pridelki sprememba krajine
pridelki z najvišjo notranjo 

vrednostjo = zdrava živila brez 
ostankov pesticidov

manjši pridelki 

pridelki prikupnega 
videza osiromašenje narave varstvo okolja višji predelovalni stroški

velika delovna 
strorilnost degeneracija tal pridelavo na kmetiji nadzirajo 

kontrolne službe manjše število kupcev

prihranek časa ekološka nestabilnost zadovoljitev povpraševanja na 
trgu neozaveščenost kmetov in kupcev 

lažje delo
onesnaževanje okolja 

(pesticidi in nitrati v pitni 
vodi)

osebna ozaveščenost kmeta
velik pritisk plevelov, bolezni in 

škodljivcev v prvih letih po 
preusmeritvi

razsipna poraba surovin zdravo življenje na kmetji na ekološki kmetiji je potrebna 
sprememba v načinu razmišljanja

 odvisnost od drugih poštenost do sebe in 
porabnika

nujne investicije v stroje za 
mehanično zatiranje plevelov in 

prilagoditev hlevov
obtoževanje kmetov zaradi 

odnosa do okolja boljša kakovost - višje cene potrebna so nova / drugačna znanja 
o pridelavi 

izguba kmetove svobode 
(npr. združevanje 

multinacionalnih podjetij za 
varstvo rastlin in 
semenarstvo)

tržna priložnost za določeno 
število kmetij

treba je spremeniti način prodaje (več 
neposrednega trženja) in že na 
kmetiji doseči čim višjo dodano 

vrednost (pakiranje, dodelava …)

zniževanje odkupnih cen 
kmetijskih pridelkov v 

svetovnem merilu

ni onesnaževanja okolja s 
pesticidi 

preusmeritveno obdobje traja dve leti 
ali dlje, da so pridelki priznani kot 

ekološki - v tem času obstaja 
problem prodaje

ob primerni skrbi za organska 
gnojila ni onesnaževanja z 

nitrati
zmanjšana odvisnost od 

industrije gnojil in pesticidov
ohranitev stika z naravo
je tudi način mišljenja in 

življenja
ni množične reje živali, ki jim 

ni prilagojena
višje podpore na hektar

Sonaravno Ekološko

 
(Vir: Bavec 2001, 29) 
 
Tabela 4.2 prikazuje prednosti, možnosti ter pozitivne učinke in pomanjkljivosti 

obeh vrst kmetovanj. Za sonaravno kmetovanje so značilni veliki pridelki, posledica 
temu pa je sprememba krajine. Pri ekološkem kmetovanju so značilni pridelki z najvišjo 
notranjo vrednostjo (zdrava živila brez ostankov pesticidov), zaradi tega pa posledično 
dobimo manjšo količino pridelkov. Pri sonaravnem kmetovanju so izdelki prikupnega 
videza, posledica je osiromašena pokrajina, pri ekološkem pa je na prvem mestu varstvo 
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okolja, zato so višji pridelovalni stroški. Pri sonaravnem načinu imamo veliko delovno 
storilnost, posledica je degradacija tal, pri ekološkem načinu pa pridelavo nadzorujejo 
kontrolne službe. Pri sonaravnem kmetovanju imamo večji prihranek časa in lažje delo, 
posledica temu je ekološka nestabilnost, onesnaževanje okolja, razsipna poraba surovin, 
odvisnost od drugih, zniževanje odkupnih cen kmetijskih pridelkov v svetovnem merilu 
in drugo. Velika prednost ekološkega načina kmetovanja je zadovoljitev povpraševanja 
na trgu in osebna ozaveščenost kmeta, boljša kakovost, ni onesnaženja okolja s 
pesticidi, zmanjšana je odvisnost od industrije gnojil in pesticidov, ni množične reje 
živali in višje so podpore na hektar zemlje, posledica pa je velik pritisk plevelov, 
bolezni in škodljivcev v prvih letih po preusmeritvi, nujne so investicije v stroje za 
mehanično zatiranje plevelov in prilagoditev hlevov, spremeniti je potrebno način 
prodaje, preusmeritveno obdobje pa traja dve leti ali dlje, da so pridelki priznani kot 
ekološki.  

 
4.5 Zakonodaja  

Pri zakonodaji s področja kmetijstva poznamo številne uredbe, ukrepe in 
podukrepe, ki jih je potrebno upoštevati, da je kmetijsko gospodarstvo upravičeno do 
različnih subvencij, ki olajšajo preživetje kmetijskemu gospodarstvu.  

Zakon o kmetijstvu je bil objavljen v Ur. l. RS dne 16. 06. 2000 in je začel veljati s 
01. 07. 2000. V letu 2002 so bile uveljavljene spremembe v zvezi z uveljavitvijo 
Zakona o državni upravi, v letu 2004 pa v zvezi z uveljavitvijo Zakona o spremembah, 
dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva. Zadnje večje 
vsebinske spremembe je zakon doživel leta 2006, ko so bili posodobljeni temeljni pojmi 
s področja kmetijstva, urejena nekatera vprašanja posebne ureditve upravnega postopka 
na področju ukrepov kmetijske politike, uveljavljene določbe o novi kmetijski evidenci 
GERK ter celoviteje urejeno področje evidenc, registrov in drugih podatkovnih zbirk v 
kmetijstvu. 

Z vstopom RS v EU je RS na podlagi uredb EU, ki se v državah članicah 
neposredno uporabljajo, zlasti na področju urejanja tržnih ureditev, ta vprašanja reševala 
s sprejemom podzakonskih predpisov, ki predstavljajo normativno izvajanje 
obvezujočih napotil in pooblastil za podrobnejšo urejanje teh vprašanj v slovenskem 
pravnem redu. Določbe zakona je potrebno spremeniti oziroma dopolniti v delu, kjer 
zakon ni v celoti usklajen oziroma ne daje potrebnih pravnih podlag za izvajanje 
predpisov EU. 
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4.5.1 

4.5.2 

Ukrepi kmetijske tržno – cenovne politike 

S prevzemom skupne kmetijske politike EU se je ohranil le manjši del pristojnosti 
za vodenje kmetijske politike. Področje tržno-cenovne politike je v celoti prešlo v 
pristojnost skupnih organov EU. Do sedaj je bilo določeno, da te ukrepe sprejema Vlada 
RS, po vstopu v EU pa ukrepe kmetijske tržno-cenovne politike, vključno z določitvijo 
institucionalnih cen, sprejemajo skupni organi EU, izvajajo pa jih države članice. 

Izvajanje skupne kmetijske politike temelji na enotnosti trga. Intervencijski ukrepi 
so le eden od mehanizmov za urejanje kmetijskih trgov, z namenom ohranjanja 
stabilnosti trga s kmetijskimi proizvodi. Intervencijski ukrepi se torej izvajajo enotno, 
kjerkoli na notranjem trgu Skupnosti, skladno s skupnimi predpisi, zapisanimi v 
uredbah o skupnih tržnih ureditvah posameznih kmetijskih proizvodov. 

S pristopom Slovenije k EU in s prevzemom skupne kmetijske politike so morali 
nekateri ukrepi prenehati veljati, med drugim tudi ukrep podpor za pripravo kmetijskih 
pridelkov oziroma živil za zunanji trg. Namesto tega ukrepa je Slovenija v celoti 
prevzela v izvajanje evropski sistem izvoznih nadomestil kot enega izmed 
zunanjetrgovinskih ukrepov znotraj skupnih tržnih ureditev. 

 
Ukrepi razvoja podeželja 

Prav tako, kakor za področje tržno-cenovne politike, se je s prevzemom skupne 
kmetijske politike EU, ohranil le manjši del pristojnosti tudi za vodenje politike razvoja 
podeželja, saj je področje skupne kmetijske politike edino področje, ki je v celoti 
urejeno na nivoju EU. Razvoj podeželja predstavlja drugi steber skupne kmetijske 
politike. Vstop Slovenije v EU je v slovensko kmetijstvo prinesel uveljavitev skupne 
kmetijske politike drugega stebra. Izvajanje drugega stebra temelji na prizadevanju za 
krepitev večnamenske vloge kmetijstva. Politika razvoja podeželja, ki je sofinancirana s 
strani EU se opredeli s sedemletnim nacionalnim programom Razvoja podeželja, ki ga 
potrdi pristojni organ EU ter opredeljuje prednostne naloge na tem področju. Prednostne 
naloge so zasnovane v skladu s prednostnimi nalogami EU na področju politike razvoja 
podeželja. V skladu z vsebino potrjenega nacionalnega programa Razvoj podeželja 
Vlada RS določi vrste in podrobnejšo vsebino ukrepov, pogoje, kriterije in postopke za 
uvedbo in izvajanje posameznega ukrepa razvoja podeželja. Države članice pa lahko 
posamezne ukrepe na nacionalni ali lokalni ravni izvaja tudi v skladu z določili državnih 
pomoči. Slovenija se uvršča v krog držav članic EU z nadpovprečnim deležem 
podeželskih območij. Po kriterijih OECD se v podeželska območja uvršča 67 % vseh 
občin oziroma 77 % celotnega ozemlja, v podeželskih občinah pa živi 41 % vsega 
prebivalstva. Demografska struktura podeželskih območij v Republiki Sloveniji se v 
veliki meri razlikuje od splošne demografske slike. To velja tako za zaposlitveno kot 
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tudi za starostno strukturo prebivalstva. Zaradi staranja prebivalstva in hkratnega odliva 
mladega prebivalstva s podeželja (beg možganov), je demografska struktura manj 
ugodna v pretežno podeželskih regijah. Neugodna starostna struktura podeželskih 
območij je še posebej pereča v kmečkih gospodinjstvih. Več kot polovica nosilcev 
kmetijskih gospodarstev je starejših od 55 let, delež gospodarjev, mlajših od 45 let, pa 
znaša le slabih 19 odstotkov. Migracijski tokovi na podeželju so dvojne narave. 
Beležimo povečanje prebivalstva na podeželju v bližini urbanih centrov, na drugi strani 
pa se oddaljenejša podeželska območja še naprej praznijo. Negativni demografski in 
gospodarski trendi so tako še posebej izraziti na odročnejših in oddaljenih podeželskih 
območjih. Ta območja izrazito zaostajajo tudi v infrastrukturni opremljenosti, ki je 
predpogoj za gospodarski in socialni razvoj. V Sloveniji v strukturi rabe tal prevladujejo 
gozdovi, ki pokrivajo 59,8 odstotka celotnega ozemlja države, njihova površina pa se je 
doslej postopoma povečevala. Kmetijska zemljišča predstavljajo 32 odstotkov celotnega 
državnega ozemlja, 8,2 odstotka površin pa predstavljajo ostala zemljišča. Delež 
travinja v strukturi rabe kmetijske zemlje je skoraj dvakrat večji od povprečnega deleža 
v EU. Večina kmetijskih zemljišč (72,5 odstotkov) se nahaja v območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetovanje. Medtem ko se po površini kmetijske zemlje na prebivalca 
(0,32 ha) Slovenija še lahko primerja z evropskim povprečjem, pa se glede na površino 
njiv na prebivalca (0,11 ha) nahaja na samem repu evropskih držav. Kmetijstvo v 
Sloveniji v glavnem sloni na družinskih kmetijah, ki predstavljajo 99,8 % skupnega 
števila kmetijskih gospodarstev in obdelujejo 94,8 % vse kmetijske zemlje v rabi 
(2005). Spremembe v devetdesetih so pospešile proces koncentracije in specializacije v 
kmetijstvu, vendar je povprečna velikost gospodarstev še vedno majhna (6,3 ha 
kmetijske zemlje). 

 
4.5.3 Državne pomoči 

Dopolnitev zakona je potrebna, ker veljavni Zakon o spremljanju državnih pomoči 
(Ur. l. RS, št. 37/2004) izvzema priglašanje shem oziroma individualnih državnih 
pomoči s področja kmetijstva z omenjenim zakonom opredeljenemu pristojnemu organu 
– Ministrstvu za finance. Področje kmetijstva je namreč specifično, o državnih pomočeh 
na nivoju Skupnosti namreč odloča Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj 
podeželja in ne Generalni direktorat za konkurenco, zato tudi na nacionalnem nivoju kot 
pristojni organ določamo resorno ministrstvo. Razlog za opredelitev pristojnosti na 
nivoju Zakona je tudi v tem, da je za učinkovito izvajanje nalog naloženih resornemu 
ministrstvu, obvezno sodelovanje z vsemi upravljavci pomoči na področju kmetijstva – 
vsemi institucionalnimi enotami znotraj sektorja "država" (enote centralne ravni države, 
enote pokrajin, občin, javni skladi ...). 
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4.5.4 Javne službe na področju kmetijstva 

Javne službe na področju kmetijstva so že v sedaj veljavnem Zakonu o kmetijstvu 
razmeroma dobro in natančno urejene. V celoti so opredeljena temeljna področja 
organiziranja in delovanja javnih služb, njihove temeljne obveznosti, oblike, v katerih se 
organizirajo, način njihovega financiranja, način določanja cen za njihove storitve, 
vsebina in postopek programov javnih služb, nadzor, temeljni pogoji za njihovo 
opravljanje, osnovne strokovne zahteve za osebe, ki izvajajo javno službo ter 
podrobnejša opredelitev vsebine štirih temeljnih področij delovanja javnih služb na 
področju kmetijstva. V predlogu zakona se dodaja novo peto temeljno področje javnih 
služb, in sicer na področju upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. 
Hkrati že aktualni zakon primarno nasprotuje na uporabo druge zakonodaje s področja 
organizacije in delovanja gospodarskih javnih služb, kolikor Zakon o kmetijstvu ali pa 
drug poseben zakon drugače ne določa. Gre torej za uporabo in upoštevanje celotne 
slovenske zakonodaje s področja gospodarskih javnih služb s specifikami, ki so značilne 
za kmetijstvo.  

Po uveljavitvi Zakona o kmetijstvu je bilo sprejetih devet posebnih zakonov s 
področja kmetijstva, ki še dodatno urejajo problematiko delovanja javnih služb na 
posameznih specifičnih področjih v kmetijskem sektorju. To so zakoni s področja 
živinoreje, vina, divjadi in lovstva, veterine, fitofarmacevtskih sredstev, zdravstvenega 
varstva rastlin, gozdnega semenskega materiala, sladkovodnega ribištva in morskega 
ribištva. Ti posebni zakoni tako po vsebini kot po obsegu različno dopolnjujejo oziroma 
urejajo javne službe na posameznih ožjih področjih kmetijstva oziroma ribištva. 

Pojavi se ocena, da temeljni zakonski posegi v že uveljavljen in razvejan sistem 
javnih služb v kmetijstvu niso potrebni. Odločnejši posegi v krovni kmetijski zakon bi 
zahtevali posege tudi v številne posebne zakone s področja kmetijstva, ki pa niso v 
programu sprememb. 

Gre v prvi vrsti za nalogo podrobnejše podzakonske ureditve tega področja, ki mora 
z uveljavitvijo nove kmetijske zakonodaje v celoti uveljaviti zakonske določbe o javnih 
službah v kmetijstvu. 

Predlog zakona kot novost uvaja novo področje delovanja javnih služb v 
kmetijstvu, in sicer upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov. Novost je 
tudi določba, da Vlada predpiše način izvajanja javnih služb v skladu z mednarodnimi 
pogodbami in drugimi akti, če se posamezna javna služba izvaja na podlagi teh pogodb 
oziroma aktov. Takšno je na primer področje genskih virov za prehrano in kmetijstvo. 

Predlog zakona na področju javnih služb zato, razen manjših dopolnitev glede na 
obstoječe stanje, uvaja le tiste izboljšave, ki pomenijo uskladitev z drugo zakonodajo, 
uveljavljeno v vmesnem obdobju od sprejema Zakona o kmetijstvu leta 2000 do danes 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ). 
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5 ANALIZA IZBRANE KMETIJE 

Zaključna projektna naloga obsega stanje obravnavane kmetije pred korenitimi 
spremembami in po njih. V obdobju pred prestrukturiranjem je bila kmetija vrsto let 
vključena v sonaravno kmetovanje in program SKOP (v nalogi so analizirani podatki od 
leta 2004 dalje), ki so temeljili na ravnovesju z naravo in izboljšanju kakovosti 
življenja, saj je med drugim naloga sonaravnega kmetovanja tudi varovanje naravnih 
virov in v obdobju preusmeritve v ekološko kmetovanje in program KOP, katero daje 
velik poudarek na gospodarjenje v sožitju z naravo in uporabo organskih gnojil. V tem 
poglavju je predstavljen poslovni rezultat kmetije v preusmeritvi, ki bo v pomoč pri 
nadaljnjem delovanju obravnavane kmetije. Analizirani so prihodki in odhodki, ki 
nastajajo pri delovanju kmetijske dejavnosti, pogledali smo, kakšno bi bilo stanje, če se 
kmetija ne bi preusmerila in kako bi bilo, če bi to storila že pred leti. 

 
5.1 Opis izbrane kmetije 

5.1.1 Zgodovina kmetije 

Začetki kmetovanja za obravnavano kmetijo segajo že v davno leto 1885, ko se je 
družina zaradi boljših pogojev za kmetovanje preselila iz Loškega Potoka v Dolgo vas 
pri Kočevju. Tu so kupili starejše gospodarsko poslopje z nekaj hektari zemlje. Kmetija 
se je širila iz roda v rod. Že po tradiciji je za obravnavano kmetijo veljalo, da je 
naslednik moški, ki gre v tujino po boljši zaslužek. Kmetija je lepo rasla in postala je 
največja daleč na okoli, dokler se ni začela 2. svetovna vojna, ko so gospodarja zajeli 
Italijani, ga odpeljali v taborišče ter požgali hišo in hlev. Kar nekaj časa po vojni je 
preteklo, da so kmetijo postavili v prvotno stanje in jo usposobili za nemoteno 
delovanje. Kljub temu da je bilo doma precej delovne sile, jo je še vedno primanjkovalo 
in za večja opravila, kot sta sajenje in pobiranje krompirja, košnja trave in podobno, je 
bilo potrebno najeti zunanje delavce, ki so bili zaradi velike revščine zadovoljni že s 
toplim obrokom repe ali zelja.  

Poleg živinoreje in prašičereje so se začeli ukvarjati tudi s konjerejo, katero so po 
trehdesetletjih opustili in se preusmerili zgolj v živinorejo. Sedanji hlev je postal 
premajhen, zato je bilo treba zgraditi novega, bolj sodobnega, senik in silose. Zaradi 
večjega števila živine je postalo obdelovalne zemlje premalo, zato so jo vzeli v zakup. 
Ker so se razmere pri odkupu mleka močno poslabšale, je gospodar ustanovil zadrugo, v 
katero so se povezali kmetje, kateri oddajajo mleko v Ljubljanske mlekarne, z 
namenom, da jim bo lažje, če jih bo več. 

Kmetijo so reorganizirali in začeli z ločevanjem krav na krave, ki imajo kvalitetno 
mleko in krave, ki imajo nekoliko manj kvalitetno mleko. 
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Kmetija je trenutno razdeljena v dve skupini, in sicer na: 

• krave molznice, katerih mleko se prodaja v Ljubljanske mlekarne in  
• krave dojilje, za dojenje telet, kar pa ostane mleka, se ga porabi za izdelovanje 

skute.  
Kupili so tudi nekaj ovac in koz, z namenom, da se omeji zaraščanje pašnikov. 
 
5.1.2 Trenutno stanje na kmetiji 

Kmetija leži na 460 m nadmorske višine, pod vznožjem kočevskih gozdov in spada 
med nižinske kmetije. Do nedavnega je bila vključena v program sonaravne reje 
(SKOP), zdaj pa je v obdobju preusmeritve v ekološko kmetijo. Kmetija obsega 13 ha 
travnih površin, na katerih pridelujejo seno in travno silažo. V neposredni bližini 
kmetije je okoli 8 ha pašnikov. V 7 km oddaljenem Mozlju pa še pašnik, ki obsega 15 
ha. V Mozelj se odpeljejo teleta, breje telice in biki že zgodaj spomladi in so tam vse do 
jeseni. Krave molznice se pasejo na bližnjih pašnikih skozi vse leto, tudi v zimskih 
mesecih, imajo vedno odprta vrata od hleva in prosto pot do pašnika, na katerem sta 
vedno pripravljeni bali silaže in sena, v hlev pridejo le v času molže. Kmetija obsega še 
9 ha gozda. Na kmetiji je trenutno 45 govedi, od tega 20 krav molznic, 12 krav dojilj in 
13 telet za nadaljnjo rejo, živali so večinoma mlečne pasme, nekaj pa tudi mesne pasme. 
Molža živali se izvaja dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer) v molzišču. V hlevu je sistem 
proste reje, zato poteka molža v molzišču s pomočjo mlekovoda. Mleko gre iz molzišča, 
v katerem se lahko molzejo tri krave hkrati, v hladilni bazen, kjer se ohladi na primerno 
temperaturo.  

Trenutno je poleg govedi v hlevu še 15 koz in 18 ovac, ki služijo za čiščenje 
zaraščenih pašnikov. 

Za potrebe kmetijske dejavnosti so na kmetiji 4 različno močni traktorji, dve 
nakladalki, eno in dvoosna prikolica, prikolica za prevoz živine, cisterna za gnojevko, 
grablje, obračalnik in še nekaj drugih priključkov, ki so potrebni za nemoteno delovanje 
kmetije. Za baliranje pa se najame zunanje izvajalce.  
 

5.2 Finančno stanje izbrane kmetije 

V nadaljevanju bo predstavljeno finančno stanje obravnavane kmetije od leta 2004, 
vključno s planom, ki obsega leto 2009. Najprej bo opisan in grafično prikazan dejanski 
poslovni izid za preteklih 5 let, nato pa še enoletni plan. Sledil bo opis in grafični prikaz 
stanja, kako bi bilo, če bi se kmetija še naprej posluževala sonaravnega kmetovanja, 
nato pa še, kakšno stanje bi bilo, če bi se kmetija od leta 2004 dalje posluževala 
ekološkega kmetovanja.  
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5.2.1 Prihodki pri obeh vrstah kmetovanj 

Kot je bilo že omenjeno v prejšnjem poglavju, se kmetija pretežno ukvarja z 
živinorejo in prirejo mleka. Glavni vir dohodka za obravnavano kmetijo je proizvedeno 
mleko, katerega največji delež proda v Ljubljanske mlekarne, nekaj malega pa proda na 
domu za individualne potrošnike. Iz mleka, ki ni najboljše kakovosti (mleko brejih krav, 
povišane somatske celice, mikroorganizmi ipd.), se naredi skuta in prav tako kot mleko 
proda na domu individualnim strankam. Količina namolzenega mleka se iz dneva v dan 
spreminja. Na to v največji meri vpliva kvaliteta in količina krme, krmila, podnebne 
spremembe, letni časi, laktacijska doba in ostali dejavniki. Drugi pomemben vir 
zaslužka je meso. Zlasti v jesenskem času, ko se pripelje živina s pašnika, kjer se pase 
čez leto, se na podlagi pridelane krme sortira živina in se odloči, kaj bo za nadaljnjo rejo 
in kaj bo za zakol. Ker ima kmetija za odkup mesa stalne stranke, se klanje živine 
dostikrat zavleče tudi v pomlad, saj do takrat zaloge mesa porabijo in začnejo delati 
nove, po izkušnjah lahko rečemo, da se v jesenskem in zimskem času boljše prodaja 
meso krav, ker stranke mešajo goveje meso s svinjino in naredijo klobase. V 
spomladanskem času pa se bolje prodaja meso bikov, ki se rabi predvsem za zrezke, 
redkeje pa meso krav. Ko kmetija še ni bila v obdobju prestrukturiranja, je vsako leto 
vzredila nekaj prašičev za prodajo, sedaj pa ima prihodek poleg govejega le še od 
ovčjega in kozjega mesa. Ker ima kmetija skoraj 9 ha gozdnih površin, del njenih 
prihodkov pomeni tudi posekan in prodan les. Leti 2005 in 2006 sta bili precej sušni 
leti, zato se je tudi v omenjeni gozd naselil lubadar. Kar je bilo v teh dveh letih 
posekanega v gozdu, so bile predvsem sušice. V letu 2007 se je v gozdu izvajalo 
redčenje listavcev, da se je naredila svetloba v gozdu in prostor za podmladek. Ostalo, 
kar je bilo v preteklih letih in kar je še načrtovanih prihodkov od lesa, je čiščenje 
zaraščenih pašnikov. Zelo majhen delež prihodkov kmetiji predstavlja hlevski gnoj, kar 
pa se zaradi ekološke kmetije in posledično načina paše živine, ki je vse leto zunaj še 
zmanjšuje. Kot vemo, so pridelki in izdelki kmetij podcenjeni. Pri tem največ zasluži 
preprodajalec, najmanj pa ravno pridelovalec, v našem primeru kmet. Naša država in 
nasploh EU se dobro zavedata, kako pomembno vlogo v gospodarstvu zavzema kmet, 
zato mu pomagata z državnimi subvencijami. Subvencije se dodelijo kmetijskemu 
gospodarstvu po hektarih obdelovalne zemlje in se povečujejo iz leta v leto. Še posebej 
pa je država naklonjena ekološkemu kmetovanju, saj se zaveda vseh prednosti, ki jih to 
prinaša, zato izplačuje nekoliko višje subvencije po hektaru obdelovalne zemlje. Slika 
5.1 prikazuje prihodke kmetije po letih. Potrebno je poudariti, da je kmetija prva tri leta 
kmetovala sonaravno (na sliki modra barva) šele zadnji dve leti pa deluje kot ekološka 
kmetija (na sliki zelena).  
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Slika 5.1: Dejanski prihodki kmetije po letih 
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Iz grafa na sliki 5.1 je razvidno, da ima kmetija največji delež prihodkov s 

proizvodnjo mleka in mlečnih izdelkov sledi meso, v letu 2007 izstopa les, pridelava 
hlevskega gnoja stagnira, subvencije pa se višajo.  

 
5.2.2 Odhodki pri obeh vrstah kmetovanj 

Prehod iz sonaravnega v ekološko kmetovanje za obravnavano kmetijo ni prinesel 
bistvenih sprememb na področju odhodkov. Največ svojih prihodkov kmetija porabi za 
mehanizacijo, v njo so všteti stroški goriva, popravil, nabava novih strojev ter molzni 
stroj. V letu 2008 je kmetija izvedla nekaj dolgoročnih investicij, ki se bodo 
amortizirale v naslednjih 20-ih letih. Nekoliko več denarja porabi za pripravo krme, saj 
so za ekološko kmetijo dražja krmila. Ekološka krmila nimajo enake energijske 
vrednosti kot navadna, saj so narejena po ekoloških standardih in je potrebna enkrat 
večja količina kot navadnih za isto količino mleka. Kar velik delež odhodkov 
predstavlja delo, v katerega so vključeni stroški klanja živine, gozdna dela (sečnja in 
spravilo lesa) in ostala dela, ki so potrebna za nemoteno delovanje kmetijske dejavnosti. 
Najmanjši strošek za kmetijo predstavljajo tekoči stroški, kateri vključujejo najemnino 
za zemljo, elektriko, vodo in zdravljenje živine. Ti stroški so skoraj konstantni oziroma 
se povečujejo glede na rast inflacije in niso bistven element prestrukturiranja. Na sliki 
5.2 so prikazani odhodki kmetije.  
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Slika 5.2: Dejanski odhodki kmetije po letih 
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Iz grafa na sliki 5.2 je razvidno, da kmetija največ denarja nameni pripravi krme 

in mehanizaciji. Stroški dela in tekoči stroški se povišujejo skladno z nenehnimi 
podražitvami.  

 
5.2.3 Načrtovana prodaja v prihodnosti 

Na sliki 5.3 so prikazani prihodki, ki jih pričakuje kmetija po prestrukturiranju in 
kakšni bi bili, če tega ne bi storila. Iz slike lahko razberemo, da se po ekološki metodi 
kmetovanja namolze manj mleka, pridela manj mesa, les je neodvisen dejavnik 
prestrukturiranja, hlevskega gnoja je nekoliko manj, enkrat višje pa so subvencije. Iz 
tega lahko sklepamo, da se kljub manjšim količinam produktov ekološko kmetovanje 
najbolj izplača, saj izgubljen vir zaslužka pokrije država.  

 
Slika 5.3: Primerjava načrtovanih prihodkov po obeh vrstah kmet. v letu 2009 
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Slika 5.4 prikazuje odhodke analizirane po obeh metodah kmetovanja. Kot je 

razvidno iz slike, opazimo spremembo le pri krmi. Razlika nastane zaradi različnega 
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načina priprave krme. Pri ekološkem načinu kmetovanja se uporabljajo drugačna, dražja 
krmila, pri sonaravnem pa lahko dodajamo tudi koruzo. 

 
Slika 5.4: Primerjava načrtovanih odhodkov po obeh vrstah kmet. v letu 2009 
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Na sliki 5.5 lahko vidimo, da imamo pri sonaravnem kmetovanju nekoliko nižje 

prihodke in večje odhodke kot pri ekološkem kmetovanju, zato je tudi nekoliko nižji 
dobiček. V naslednjih letih se pričakuje še nekoliko večja razlika med ekološkim in 
sonaravnim kmetovanjem, saj kmetija ne bo več v preusmeritvenem obdobju in bo 
lahko svoje izdelke prodajala po višji ceni.  

 
Slika 5.5: Planirani poslovni izid za primer sonar. in ekol. kmet. v letu 2009 v EUR 
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5.2.4 Vpliv načina kmetovanja na prihodke in odhodke 

Če bi kmetija še vedno sonaravno kmetovala, se struktura prihodkov ne bi bistveno 
spremenila glede na dejansko stanje. Prevladovalo bi še vedno pridelovanje mleka in 
mlečnih izdelkov, sledilo bi meso, les, subvencije in nazadnje še hlevski gnoj. Pri tem je 
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treba poudariti, da bi del mesnih izdelkov še vedno predstavljala svinjina, saj se pri 
ekološkem kmetovanju ne sme rediti prašičev, če ni možno za njih urediti ustreznega 
izpusta. Glede pridelovanja mleka in mlečnih izdelkov je iz spodnjih slik (sliki 5.6 in 
5.7) razvidno, da se bi pridelalo več mleka po sonaravni metodi. Razloga sta drugačni 
način prehranjevanja in energijske vrednosti krmil. Pri lesu ni razlik, saj je gozd le 
dopolnilna dejavnost kmetije in se ne smatra kot ekološki oziroma sonaravni, cena lesa 
pa se določa glede na kvaliteto. Hlevskega gnoja se pri ekološkem načinu kmetovanja 
pridela bistveno manj kot pri sonaravnem, saj se živina večji del dneva oziroma leta 
pase in pride v hlev le v času molže. Glede na to, da je kmetija v obdobju preusmeritve, 
se izdelki prodajajo še vedno po takšnih cenah, kot če bi bili še vedno sonaravni. Očitna 
razlika pa se pozna pri subvencijah, saj daje država velik poudarek na zdrav, ekološki 
način pridelave krme.   

 
Slika 5.6: Prihodki pri sonaravnem kmetovanju 
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Slika 5.7: Prihodki pri ekološkem kmetovanju 
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Odhodki po obeh vrstah kmetovanja so skoraj identični. Razlikujejo se namreč le v 
pripravi krme in mehanizaciji. Če se poslužujemo ekološkega načina kmetovanja, ne 
smemo uporabljati koruzne silaže, ker se koruzo škropi z različnimi škropivi za 
zatiranje škodljivcev, kar pa je seveda v nasprotju z ekologijo. Za ekološki način 
kmetovanja se uporabljajo ekološka krmila, ki vsebujejo naravne sestavine, in so skoraj 
enkrat dražja kot navadna krmila. Poleg tega je poraba ekoloških krmil za isto 
proizvedeno količino mleka skoraj enkrat večja v primerjavi z navadnimi krmili. Delež 
krmil v celotni krmi je majhen, zato na slikah 5.8 in 5.9 ni opazne večje razlike. Pri 
odhodkih je potrebno omeniti še zdravljenje živali, kar spada med tekoče stroške in pri 
ekološkem načinu kmetovanja traja enkrat dlje, zaradi blažjih zdravil, cenovno pa so 
primerljiva z zdravili, ki se uporabljajo za sonaravno kmetovanje. Odhodki po obeh 
vrstah kmetovanj so prikazani na slikah 5.8 in 5.9.  

 
Slika 5.8: Odhodki pri sonaravnem kmetovanju 
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Slika 5.9: Odhodki pri ekološkem kmetovanju 
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Iz poslovnega izida izdelanega po obeh metodah lahko razberemo, da je v zadnjih 

dveh letih nekoliko manjša izguba pri ekološkem kmetovanju. To je posledica višjih 
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subvencij, ki pokrijejo višje stroške, predvsem na področju priprave krme, manjše 
količine namolzenega mleka, daljšega obdobja zdravljenja živine in izpada dohodka pri 
mesnih izdelkih, saj se več ne redi prašičev. Iz slike 5.10 je razvidno, da sta se krivulji 
na koncu leta 2007 zbližali in, da se po obeh metodah ustvarja dobiček. Tako velika 
izguba v letu 2008 je posledica nakupa novega delovnega stroja, molznega stroja in 
dodatnega zemljišča. Kljub vsemu pa je iz grafa razvidno, da pri ekološkem kmetovanju 
nastaja nekoliko manjša izguba. 

 
Slika 5.10: Primerjava poslovnih izidov po letih v EUR 
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Kot je bilo omenjeno že na začetku tega poglavja, ima obravnavana kmetija 

dolgoletno tradicijo, kar bi lahko izkoristila tudi kot konkurenčno prednost. Analizirali 
smo tudi dejanski poslovni izid, ki obsega realne podatke od leta 2004 do konca leta 
2006 po sonaravni metodi kmetovanja in od začetka leta 2007 dalje po metodi 
ekološkega kmetovanja. Med prihodke so šteti mleko, meso, skuta, les, hlevski gnoj in 
subvencije, odhodki pa vključujejo mehanizacijo, pripravo krme, krmila, stroške klanja 
živine, gozdna in ostala dela. Ko smo analizirali prihodke po metodi sonaravnega in 
ekološkega kmetovanja, smo večjo razliko opazili le pri skoraj enkrat višjih 
subvencijah, pri odhodkih pa je nekoliko več sprememb. Največja razlika je vsekakor 
pri manjši količini pridelane krme, saj se pri ekološkem načinu kmetovanja lahko 
uporabljajo zgolj organska gnojila. Zaradi tega je posledično tudi manj mleka, saj se 
uporabljajo drugačna krmila, enkrat daljši pa je tudi čas zdravljenja živali. Kot je 
razvidno iz zgornjih grafov, se kljub vsem nevšečnostim dolgoročno najbolj obnese 
ekološki način kmetovanja. Na žalost pa je treba priznati, da ne bi bilo takšno stanje 
brez različnih vrst subvencij in nepovratnih sredstev. Problem pri ekološkem 
kmetovanju še predstavlja cena ekoloških izdelkov, kateri imajo kar nekoliko višjo ceno 
kot istovrstni neekološki. Po takšnih izdelkih lahko posegajo le ljudje, ki imajo višji 
socialni standard in tisti, ki se zavedajo pomena zdrave prehrane. Če bi bili ekološki 
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izdelki cenovno dosegljivi vsakomur, potem ne bi bila potrebna državna pomoč v 
tolikšni meri.  
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

6.1 Ugotovitve 

 Na podlagi opravljene analize kmetije in predvidenih podatkov za prihodnost se 
lahko sklepa, da je za kmetijo boljša izbira ekološki način kmetovanja, saj se je že v letu 
2007 pokazala nekoliko manjša izguba. Problema za tako veliko izgubo zlasti pri 
ekološki kmetiji sta, da je kmetija v obdobju preusmeritve, zato svojih izdelkov še ne 
more registrirati pod ekološko blagovno znamko, s čimer bi imeli višjo vrednost, in da 
dajejo ljudje še vedno premalo poudarka na zdravo prehrano, saj o tem še niso dovolj 
ozaveščeni. Razlike v poslovanju se nekoliko bolj opazijo pri prihodkih, saj so precej 
višje subvencije in nekoliko manjše količine proizvedenega mleka in mesa. Pri 
odhodkih pa skoraj ne opazimo razlike med sonaravnim in ekološkim kmetovanjem, 
razen pri krmi, ki se nekoliko razlikuje tudi pri sami pripravi. Iz poslovnega izida za 
tekoče leto je razvidno, da se pričakuje kar velika izguba pri obeh metodah kmetovanja. 
Razlog je v veliki meri planiran nakup novih delovnih strojev, ki naj bi se amortizirali v 
naslednjih nekaj letih. Dolgoročno se načrtuje, da bo metoda ekološkega načina 
kmetovanja perspektivnejša, ker se bo lahko izdelke registriralo pod ekološko blagovno 
znamko in vedno več ljudi se bo odločalo za zdrav način prehranjevanja in bodo 
pripravljeni plačati več za kvalitetno hrano.  

 
6.2 Predlogi za izboljšave  

6.2.1 

6.2.2 

Področje programov in storitev 

Preden se začne ukvarjati s katerokoli dejavnostjo, je potrebno določiti poslanstvo. 
Vedeti je treba, kaj proizvajati, kje proizvajati in kako prodati svoje proizvode. Rezultati 
kažejo, da je kmetija naredila dobro potezo, ko je z notranjo reorganizacijo 
selekcionirala govedo v različne skupine po kvaliteti mleka. Mleko, ki ni dovolj 
kakovostno, je namenjeno predelavi, in sicer izdelovanju skute. Pri izdelovanju skute se 
izloča sirotka, katera je služila kot dodatek k osnovni krmi prašičev. Ko se je kmetija, ki 
se je posluževala sonaravnega, preusmerila v ekološko kmetijstvo, je morala zaradi 
predpisov, ki določajo, kaj je dovoljeno na ekološki kmetiji, ukiniti prašičerejo. 
Problem, kaj storiti s sirotko, bi obravnavana kmetija lahko rešila tako, da bi ji dodala 
aromo in jo začela prodajati kot mlečni napitek z okusom. 

 
Področje prodajnih pogojev 

Pri prodaji je pomembno, da si prepričan v to, kar prodajaš. Kako naj sicer 
prepričaš drugega, če še sam nisi prepričan. Kmetija bi lahko poleg prodaje na domu 
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prodajala mleko in mlečne izdelke tudi na tržnici, za mesne izdelke je to nekoliko težje, 
saj jih nima stalno na zalogi. Obenem pa bi lahko izkoristila prodajo mleka in mlečnih 
izdelkov na tržnici tudi s predstavitvijo dodatnih dejavnosti, s čim se še ukvarja in tako 
pridobila nove stranke za meso, les in gnoj. Za uspešno prodajo je pomembna tudi 
embalaža. Mleko in skuto bi morala prodajati v ustrezni embalaži, ki bi bila poleg 
ustrezne etikete tudi njen zaščitni znak. Produkte bi morali pakirati v različno velike 
embalaže, saj npr. manjša embalaža daje občutek, da je neka stvar dražja. Skuto bi 
morala kmetija dajati strankam za pokušino, saj bi se tako stranke odločile za večje 
količine, ker bi točno vedele, kaj kupujejo in če jim to sploh odgovarja. Pripravljati bi 
morala različne degustacije v večjih trgovinskih centrih in poskrbeti za urejen videz 
osebja, ki bi imel primerno in hkrati prepoznavno obleko (npr. narodno nošo).  

Pri določanju cene se ne sme odločati na podlagi stroškov. Stroške je treba kar se da 
zmanjšati, ceno pa čim bolj zvišati, odvisno od tega, koliko je kupec pripravljen plačati. 
Običajno se cena postavi na podlagi tržne cene. Kmetija bi morala pri postavitvi cene 
upoštevati metodo lihosti in sodosti, saj se liha števila bolje prodajajo kot soda, zato naj 
0,50 evra za liter mleka raje zaokroži na 0,49 evra, ker dobi stranka občutek, da je to 
bližje štiridesetim centom kot pa petdesetim in ponavadi pusti napitnino. Zlasti pri 
prodaji mesa je treba biti previden na 15 in zadnjega v mesecu, ko so plače in 
pokojnine, kajti vse to vpliva na uspešnejšo prodajo. Če gre prodaja slabše, rajši več 
oglaševati in dati npr. 11 kg skute ali mleka brezplačno kot pa znižati cene, ker stranke 
dobijo občutek, da je proizvod slabše kakovosti. Pomembna je tudi dostava na dom, saj 
je velik delež ciljnih kupcev predvsem populacija starejših ljudi, ki nimajo lastnega 
prevoza.  

Pri vsem skupaj je pomembno, da se dela na dolgi rok in da se vztraja, saj če je bila 
lani odkupna cena mleka visoka, letos vsi pridelujejo mleko, pri čemer pride do 
zasičenosti trga in cena zopet pade. 

Da bo kmetija lahko začela prodajati svoje izdelke pod ekološko blagovno znamko, 
bo morala počakati še toliko časa, da bo dobila potrdilo o uspešno opravljenem 
preusmeritvenem obdobju. Med tem časom pa si mora poiskati nov segment 
potrošnikov, ki vedo, kaj pomeni zdrav način prehranjevanja in ki si to lahko privoščijo.  

 
6.2.3 Marketinško področje 

Preden se začne s proizvajanjem in trženjem proizvodov, je potrebno dobro 
analizirati konkurenco, se z njo začeti povezovati in sodelovati, obvezno se je treba 
udeleževati seminarjev in različnih sejmov, se naučiti novih stvari in postati 
prepoznaven. Pri tem ne smemo zanemariti dobro lokacijo obravnavane kmetije. 
Kmetija namreč leži ob večjem mestu, obdanem z gozdovi, in je v neposredni bližini 
gostinskega kompleksa, nad katerim je smučišče in do nje vodijo sprehajalne in tekaške 

46 



Ugotovitve in predlogi 

poti, mimo kmetije pa vodi tudi precej obiskana planinska pot. Za boljšo prepoznavnost 
je vsekakor pomembno dobro oglaševanje, ki je lahko na radiu, lokalni televiziji in 
časopisu, spletne strani, oglasne table in ne nazadnje tudi smerokazi, ki vodijo do 
kmetije. Seveda pa je najboljša reklama priporočilo. 

Če se bo kmetija začela posluževati različnih marketinških potez, bo morala 
natančno preučiti, koliko sredstev je smiselno vložiti v oglaševanje, da se bo to povrnilo 
v obliki dodatnega zaslužka. Na kmetijskem gospodarstvu se zavedajo, da je v dobro 
reklamo potrebno vložiti veliko dela, zlasti če gre za tiskano obliko in zaradi obilice 
dela tega ne bi mogli sami opraviti, bi morali najeti za to usposobljene strokovnjake na 
tem področju, kar zopet predstavlja strošek, ki se ne povrne kar tako hitro.  

 
6.2.4 

6.2.5 

Kadrovsko področje 

Na obravnavani kmetiji je stalno prisotna ena oseba, ki je od 1. 2. 2008 dalje hkrati 
tudi fizična oseba kot davčni zavezanec za obračun davka na dodano vrednost. Zato ima 
od tega datuma dalje najet tudi računovodski servis zgolj za obračun DDV-ja. Na 
kmetiji je v popoldanskem času prisoten še en družinski član, ki je drugače polno 
zaposlen v državnem podjetju. Za nemoteno delo dva družinska člana zadostujeta, kadar 
pa so na kmetiji večja opravila, kot je npr. košnja ali spravilo sena, se najamejo zunanji 
izvajalci, zlasti za baliranje, delo v gozdu ter druga zahtevnejša dela.  

 
Tehnološko področje 

Pozimi se v obravnavani kmetiji pojavi problem, ko temperatura pade pod ledišče, 
saj zmrzne voda in popusti vodna inštalacija, rešitev bi lahko bila gnojevka, ki je 
obnovljiv vir energije in bi lahko služila kot ogrevanje tako samega hleva kot tudi hiše 
in sanitarne vode. Vgraditev ogrevalnega sistema s pomočjo gnojevke kot obnovljivega 
vira energije sicer ustreza ekološkim standardom, vendar bi bila investicija takšnega 
sistema za kmetijo prevelik zalogaj, ki si ga brez državne pomoči ne more privoščiti.  
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7 SKLEP 

Namen zaključne projektne naloge je predstaviti primer prestrukturiranja v 
kmetijski dejavnosti in analizirati poslovanje srednje velike kmetije. Prestrukturiranja 
kmetij so zaradi velikih sprememb v kmetijski dejavnosti v zadnjem obdobju zelo 
pogosta, zato je tema te zaključne projektne naloge aktualna in bo lahko v pomoč tudi 
drugim podobnim kmetijam. Sama zaključna projektna naloga je sestavljena iz 5 delov, 
pri čemer so prvi trije deli teoretični, četrti je empirični, v petem pa so ugotovitve in 
predlogi za izboljšave. 

Na začetku zaključne projektne naloge je bilo govora o prenovi in prestrukturiranju 
na splošno. Pri prestrukturiranju gre za prehod iz obstoječe strukture na novo, pri kateri 
je poudarek na boljši produktivnosti. Prestrukturiranje je dolgotrajen proces, ki traja več 
let lahko tudi več desetletij. Poteka večpodročno, saj se mora zaradi spremembe na 
enem področju spremeniti tudi sprememba na drugem področju. Sam proces 
prestrukturiranja povzroča precejšnje dvome, saj obstaja tveganje pravilne odločitve. 
Poti nazaj dostikrat ni in zato mnogokrat ostanejo žrtve, kot so npr. dobavitelji in kupci. 
Pred odločitvijo za prestrukturiranje je potrebno dobro analizirati prednosti in slabosti. 

Za uspešno prestrukturiranje kmetije je nujno potrebno poznavanje razmer v 
kmetijstvu, zato je v nadaljevanju zaključne naloge predstavljeno dogajanje v 
kmetijstvu v zadnjih letih in trendi, kam se bo kmetijstvo usmerjalo v prihodnosti. 
Ugotovljeno je bilo, da se v članicah EU izvaja Skupna kmetijska politika, ki temelji na 
enotnosti trga, dajanju prednosti domači pridelavi in finančni solidarnosti držav članic. 
Naloga evropskega kmetijstva je regulacija uvoza in izvoza produktov, problem pa 
predstavljajo presežki in primanjkljaji posameznih produktov. Slabost intenzivnega 
kmetovanja je premajhna skrb za okolje in prekomerna uporaba gnojil in različnih 
sredstev za varstvo rastlin. Na svetovnem trgu je prišlo zaradi visoke zaščite in s 
subvencionirano prodajo presežkov do neravnovesja s hrano. Za izboljšanje takšnega 
delovanja so bila uvedena neposredna plačila in uvedba sistema navzkrižne skladnosti, 
po katerem se zmanjšujejo plačila kmetom, ki ne spoštujejo standardov EU v zvezi s 
kmetijsko dejavnostjo. Slovenija se zaradi slabih naravnih danosti predvsem težkih 
pridelovalnih razmer ne mora primerjati z vsemi državami v EU in je zato neto uvoznica 
hrane. 

V kmetijstvu poznamo različne vrste kmetovanj, ki se razlikujejo zlasti po načinu 
pridelave in predelave izdelkov. Včasih je bilo najbolj razširjeno klasično ali 
konvencionalno kmetovanje, ki je temeljilo na uporabi lahkotopnih umetnih gnojil in 
kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Največji problem predstavljajo kemikalije, ki so 
pri tej vrsti kmetovanja dovoljene, povzročajo pa zastrupljanje pitne vode in so 
rakotvorne. Poznamo tudi sonaravno kmetovanje, ki je integriran sistem pridelave 
rastlin in reje živali. Naloga sonaravnega kmetovanja je ohranjanje rodovitnosti in 
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varovanje okolja. Poznamo tudi različne programe ukrepov, ki se vse bolj uveljavljajo v 
kmetijstvu. Najbolj pogosta sta program SKOP, ki je bil prisoten do leta 2007 in ga je 
nasledil program KOP. SKOP je pozitivno vplival na okolje, predvsem z zmanjšanjem 
negativnih učinkov kmetijstva na okolje. Program KOP pa je dopolnjen program SKOP 
in je namenjen delnemu kritju stroškov dodatnega dela zaradi izpolnjevanja posebnih 
zahtev pri posameznem ukrepu. Namen tega ukrepa je tudi popularizacija kmetijske 
pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikom ter varuje zdravje ljudi in okolja. Vse bolj 
pa se kmetijstvo nagiba k ekološkemu načinu kmetovanja, ki poudarja gospodarjenje v 
sožitju z naravo. Ohranja rodovitnost tal z večanjem humusa in z uporabo organskih 
gnojil. Kot vemo, je Slovenija s 1. 5. 2004 postala članica EU in od tega datuma naprej 
je s prevzemom Skupne kmetijske politike EU ohranila le manjši del pristojnosti za 
vodenje lastne kmetijske politike. Večina področij v kmetijstvu, ki jih je obvladovala 
kot samostojna država, je prešlo v pristojnost skupnih organov EU.  

V okviru zaključne projektne naloge je podrobneje obravnavana srednje velika 
kmetija z že več kot 100-letno tradicijo. Obravnavana kmetija leži v južnem delu 
Slovenije v bližini Kočevja. Kmetija se ukvarja pretežno z govedorejo in pridelavo 
mleka in mesa, dodatno pa še z izdelovanjem skute, sečnjo in spravilom lesa ter prodajo 
hlevska gnoja. Vključena je bila v program sonaravne reje in program SKOP, zdaj pa je 
v obdobju preusmeritve v ekološko kmetijo in v programu KOP. V zaključni nalogi je 
podrobno preučeno finančno stanje obravnavane kmetije od leta 2004 do leta 2008, za 
leto 2009 pa je bil izdelan plan. Raziskan je bil vpliv načina kmetovanja na prihodke in 
odhodke. V empiričnem delu naloge je bilo največ dela namenjeno zbiranju podatkov iz 
preteklosti, saj je bilo najprej potrebno pridobiti dokumentacijo in jo urediti. Vse 
pridobljene in koristne informacije so bile združene ter strnjene v celoto. Podatki za 
plan so izračunani iz preteklih trendov. Za napovedovanje so bile uporabljene izkušnje 
lastnikov in linearna regresija. Ugotovljeno je bilo, da so pri ekološkem načinu 
kmetovanja v primerjavi s sonaravnim subvencije skoraj enkrat višje, nekoliko manj se 
namolze mleka, zaradi uporabe organskih gnojil se na zemljiščih pridela nekoliko manj 
krme, krmila so dražja, zdravljenje živali pa je enkrat daljše zaradi blažjih zdravil. Tako 
je bil poslovni rezultat v letu 2008, ko je bila kmetija že drugo leto v obdobju 
prestrukturiranja pri ekološkem kmetovanju boljši za 482 EUR, kot bi bil pri 
sonaravnem kmetovanju. Za leto 2009 pa se že načrtuje 3484 EUR boljši poslovni 
rezultat pri ekološkem kmetovanju v primerjavi s sonaravnim kmetovanjem. Iz 
poslovnega rezultata je razvidno, da se ekološko kmetovanje kljub strogim predpisom in 
zakonodaji čedalje bolj izplača, saj se primanjkljaji, ki nastanejo zaradi uporabe dražjih 
sredstev, pokrijejo s subvencijami. Poleg tega pa je zavedanje ljudi o zdravi prehrani in 
vplivih na okolje čedalje večje, zato je ekološko kmetovanje na dolgi rok boljša izbira.  

Obravnavana kmetija ima dobro lokacijsko lego, saj leži ob neposredni bližini 
gostinskega kompleksa, nad katerim je smučišče ter različne planinske in tekaške poti. 
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Poleg teh značilnosti je velika konkurenčna prednost tudi bližina mesta in veliko 
dvorišče in s tem odpravljen problem parkiranja. Kljub vsem prednostim, ki jih ima 
kmetija pred podobnimi, bi jih lahko še bolje izkoristila. Posluževati bi se morala 
različnih akcij in oglaševanj na lokalnem radiu in različnih lokalnih časopisih ter imeti 
spletno stran, kjer bi obveščala tako potencialne kot tudi stalne stranke o novostih in o 
tekočih zadevah (npr. zbiranje naročil za meso, skuto, itd.) ter internetni naslov za vsa 
morebitna vprašanja.  

Iz učinkov prestrukturiranja srednje velike kmetije iz sonaravnega kmetovanja v 
ekološko kmetovanje smo v tem zaključnem projektnem delu ugotovili, da je bilo 
prestrukturiranje uspešno, saj je bil v zadnjih dveh letih poslovni rezultat že nekoliko 
boljši kot bi bil pri sonaravnem kmetovanju, še nekoliko večja razlika pa je vidna pri 
planiranemu poslovnemu rezultatu v letu 2009. Ekološko kmetovanje pa ima zaradi 
manjših vplivov na okolje in povečevanja kupcev ekoloških pridelkov in izdelkov 
svetlejšo prihodnost kot sonaravno kmetovanje. Podobne ugotovitve bi lahko veljale 
tudi za druge podobne kmetije.   
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