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POVZETEK  

Kmetje po uvedbi skupne kmetijske politike skrbno spremljajo spodbude in jih izkoriščajo. 

Glede na to, da so subvencije nadomestilo za prenizko tržno ceno, se naloga osredotoča na 

ostale vzroke zmanjševanja kmetijskih gospodarstev. V teoretičnem delu je pojasnjen sistem 

subvencij in razpoložljivih finančnih virov, ki so dostopni kmečkim gospodarstvom. V 

empiričnem delu pa so na podlagi izvedenih polstrukturiranih intervjujev prikazani odgovori 

intervjuvancev, predstavnikov zadolženih kmetijskih gospodarstev, nezadolženih kmetijskih 

gospodarstev ter mladih prevzemnikov kmetij, glede obstoja in nadaljevanja kmetovanja. V 

sklepnem delu naloge so izpostavljeni izzivi za prihodnost ter podani predlogi za stroko. 

Ključne besede: skupna kmetijska politika, neposredna pomoč, I. steber SKP, II. steber SKP, 

nezadolženo kmetijsko gospodarstvo, zadolženo kmetijsko gospodarstvo, mladi prevzemniki 

kmetijskih gospodarstev, subvencija, posojilo, finančna institucija. 

SUMMARY  

Since the introduction of the Common Agricultural Policy, farmers have been monitoring 

incentives closely and taking advantage of them. Given that subsidies are compensation for 

the under-market price, the task focuses on the other causes of the reduction of agricultural 

holdings. The theoretical part explains the system of subsidies and the available financial 

resources accessible to farms. The empirical part presents the results of the interviewees, 

representatives of indebted, non- indebted farms and young farm adopters, on the existence 

and continuation of farming, based on semi-structured interviews. The thesis concludes by 

highlighting challenges for the future and making proposals for the profession. 

Key words: common Agricultural policy, direct aid, I. Pillar of CAP, II. Pillar of CAP, non - 

indebted agricultural holding, indebted agricultural holding, young farmers, subsidy, loan, 

financial institution. 
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1 UVOD 

Trend zmanjševanja kmetijskih gospodarstev v Sloveniji še vedno raste, kljub ukrepom 

skupne kmetijske politike (SKP) (Evropska komisija 2020),  ki kmetom zagotavlja preživetje 

ob slabih odkupnih cenah (Kuplenk 2012). Ali na obstoj in razvoj kmetijskih gospodarstev 

vpliva omejenost virov financiranja na slovenskem bančnem trgu? Ali je vzrok tudi v 

obdavčitvi? Na podlagi predstavljene teorije SKP, davčnega sistema in bank ter izvedenih 

intervjujev nosilcev kmetijskih gospodarstev ugotovimo vzroke in predlagamo rešitve. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Magistrska naloga v teoretičnem delu obravnava oblike financiranja kmetijskih gospodarstev 

v Sloveniji. Kmetijska gospodarstva imajo različen dostop do virov financiranja v različnih 

državah. Na primer v Estoniji imajo prevladujoča večja kmetijska podjetja še vedno dostop do 

finančnih sredstev/kreditov, kljub temu da so to zadolžena podjetja/kmetije, in sicer na 

tveganje bank v pogojih subvencij iz SKP. Podobno je bilo v času socializma, ko je država 

pokrila izgube bodisi v podjetjih bodisi v bankah. Na drugi strani pa sta Slovenija in 

Madžarska, kjer to v splošnem ne velja več (Fertő idr. 2019). Kmetijska gospodarstva uspešno 

črpajo denarna sredstva iz ukrepov SKP v Evropski uniji (EU) in iz drugih sredstev. Namen 

povečanega obsega subvencij je bil, da z njimi nadomestijo kmetijskim gospodarstvom izpad 

dohodka kmetijskih proizvajalcev zaradi liberalizacije in s tem znižanja cen (MKGP 2014). 

SKP EU se je skozi zgodovino spreminjala. Mejnike v razvoju beležimo leta 2003 (vmesni 

pregled), leta 2009 (»sistematski pregled«) in leta 2013, ko so bile podane smernice za 

obdobje 2014–2020. Leta 2016 so se začele oblikovati smernice za obdobje po letu 2020, prvi 

zakonodajni predlogi so se oblikovali že leta 2018 (Evropski parlament 2020c). 

S spremembami v zadnjih desetletjih je imela SKP namen kmetom pomagati soočati se z 

novimi izzivi in ukrepati na spreminjajoča stališča in pričakovanja ljudi. V svoji agendi SKP 

zajema področja kakovosti hrane, sledljivost, trgovino in prodajo kmetijskih proizvodov EU 

(Kuplenk 2012). 

Finančna pomoč kmetom spodbuja tudi trajnostne in okolju prijazne načine kmetovanja ter 

omogoča razvoj podeželja (Evropski parlament 2020a). 

Slovenija se je po vstopu v EU obvezala (Erjavec, Rednak in Volk 1998), da spremeni svojo 

obstoječo kmetijsko politiko. Uresničitev ciljev kmetijske politike izvaja preko črpanja javnih 

sredstev, preko I. in II. stebra SKP (Kuplenk 2012; Bojnec in Fertő 2019a, 2019b). 

V empiričnem delu poskušamo na podlagi izvedenih intervjujev ugotoviti, kaj je vzrok za 

zmanjšanje kmetijskih gospodarstev. Zmanjšanje KMG je razvidno tudi iz statističnih 

podatkov, ki veljajo za obdobje od leta 2000 do 2016 (Votek 2020). Gre za proces 
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prestrukturiranja, ki je prisoten tudi v drugih razvitih državah, saj se z izstopom malih in 

srednjih kmetij zmanjšuje njihovo število, povečuje pa se njihova povprečna velikost (Bojnec 

in Fertő 2020a, 2020b). Izmed možnih dejavnikov, ki bi lahko na to vplivali, se osredotočamo 

na dva vzroka, in sicer na ovire pri zadolževanju kmetijskih gospodarstev na slovenskem 

bančnem trgu in na obdavčitev subvencij. V raziskavi so vključene srednje velike kmetije. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljno raziskovalno vprašanje  

Raziskavo opredelimo z namenom in cilji raziskave, predvidenim prispevkom k znanosti in 

stroki ter z vsebino raziskovalnega vprašanja. 

1.2.1 Namen 

Namen magistrske naloge je s pomočjo analize polstrukturiranih intervjujev, na katere 

odgovarjajo zadolžena in nezadolžena kmetijska gospodarstva ter mladi prevzemniki kmetij, 

odgovoriti na vprašanja, ali je pri ohranjanju kmetijskega podeželja in s tem kmetijskih 

gospodarstev ključno vprašanje, ali obstajajo omejitve pri financiranju njihovih investicij, ki 

spodbujajo razvoj in ohranitev kmetijskih gospodarstev, ali so ovire tudi obdavčitev vseh 

prihodkov, tudi subvencij in kakšne so pri intervjuvanih njihove izkušnje in mnenja o 

navedenem.  

Teoretični del : 

 Osnove finančnih spodbud v Sloveniji, ki se izvajajo preko I. (MKGP 2020a) in II. stebra 

(MKGP 2020d) Skupne kmetijske politike EU in slovenske kmetijske politike (MKGP 

2020h), smernice in analiza pred letom 2020 (Bizjak 2020; Erjavec idr. 2018)  in cilji za 

naslednje programsko obdobje do leta 2027 (Evropski parlament 2020c; MKGP 2020h).  

 Ovire pri financiranju kmetijskih gospodarstev na slovenskem bančnem trgu. Opisali smo 

pogoje za financiranje pri slovenskih bankah. Magistrska naloga se v raziskavi 

osredotoča predvsem na  zadolžena kmetijska gospodarstva v primerjavi z nezadolženimi.  

Obravnava tudi mlade kmete in vzroke za njihovo odločitev za kmetovanje. Zadolžena 

kmetijska gospodarstva so tista, ki odplačujejo posojilo, najet pri banki ali leasing hiši. 

 Davek na subvencije v Sloveniji, kjer so pojasnjene vse razpoložljive finančne spodbude 

kmetijskim gospodarstvom v Sloveniji,  na nekatere kmetje plačajo še davek, poleg davka 

na dohodek od prodaje in davka na katastrski dohodek.  

 V posameznih poglavjih je vključena še analiza učinkov dosedanjih pomoči SKP, ki jo je 

izvedla revizijska hiša Deloitte. Dodani so tudi predlogi mladih študentov v zvezi z 

novimi smernicami za obdobje 2021–2027. 

 V osrednjem delu je dodano  poglavje o pomenu digitalizacije kmetijskih gospodarstev. 
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V empiričnem delu  na podlagi polstrukturiranih intervjujev za vse tri obravnavane skupine 

kmetijskih gospodarstev, zadolžena in nezadolžena kmetijska gospodarstva ter  mlade kmete,  

ugotavljamo ovire pri financiranju in komentiramo posledice zaviranja razvoja kmetijskih 

gospodarstev v očeh kmetovalcev. Znotraj teh smo se osredotočili na ovire pri zadolževanju 

kmetij na slovenskem bančnem trgu in na obdavčitev subvencij. 

Kot je že v uvodu zapisano, naj bi subvencije na kratek rok zmanjševale finančne omejitve 

(pomanjkljivosti delovanja bančnega trga oz. posojil) in tako zmanjševale zadolževanje 

kmetij, saj subvencije predstavljajo dodaten finančni vir, ker so to nepovratna sredstva. 

Glede na predstavljena izhodišča, na zmanjševanje kmetijskih gospodarstev, ki nastaja iz več 

razlogov, eno je prestrukturiranje, ki je prisotno tudi drugod po Evropi, drugo pa so ovire, ki 

preprečujejo ohranitev in novo vzpostavljanje kmetijstva (Hrastar 2020; Hrastar 2021) v 

slovenskem prostoru, smo zbrali še mnenja in izjave kmetovalcev (Flere 2010), da ugotovimo, 

kaj bi po njihovem mnenju ohranjalo povprečnega slovenskega kmeta. 

SKP EU (Bizjak 2020) predlaga za naslednje programsko obdobje zmanjšanje pomoči. 

Ugotavljamo, kaj bi za obravnavana kmetijska gospodarstva pomenilo zmanjšanje ali celo 

ukinitev pomoči iz SKP.  

V časovnem okviru nastajanja magistrske naloge ne moremo mimo novih situacij v 

svetovnem merilu, kot je Covid-19, ki je vplival na ves svet. Dosedanja pravila pridelave in 

trgovskih poti (Benedek idr. 2021) so postavila v ospredje vse večje potrebe po lažje 

dosegljivi doma pridelani hrani.  

Na podana raziskovalna vprašanja smo iskali odgovore, rešitve in predloge v intervjujih z 

vsemi tremi skupinami vprašanih. 

Prispevek k znanosti in stroki  

Prispevka k znanosti s tem delom ni. Naloga ni osnovana na  poglobljeni kvantitativni analizi, 

ki bi omogočila verodostojne empirične rezultate, veljavne za celotno kmetijsko populacijo. 

Prispevek k stroki je večplasten. 

Financiranje na slovenskem bančnem trgu je spodbuda za reševanje omejenosti kmetijskih 

gospodarstev pri financiranju in posledično pri razvoju kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. 

Če predpostavljamo, da je financiranje kmetijskih gospodarstev osnovni problem pri razvoju 

(digitalizaciji) ter ohranjanju in preživetju kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, izhajamo iz 

ciljev ob vključitvi Slovenije v skupni evropski kmetijski trg. Po pretečenem obdobju kljub 

zagotovilom, da bodo ukrepi spodbudili kmetijska gospodarstva, rezultati kažejo, podobno kot 

v drugih razvitih državah, da se njihovo število zmanjšuje. Predvsem mladi prevzemniki so 
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pri opozarjanju na nepravilnosti najbolj glasni. Magistrska naloga nima namena predstaviti 

rešitve, ki bi bile sprejemljive za vse strani. Ima pa namen opozoriti stroko in institucije na 

možne in sprejemljive ukrepe za ohranjanje kmetijskih gospodarstev na Slovenskem. Namen 

je podati priporočila za pospešeno financiranje, ki vodi v pospešeni razvoj kmetijskih 

gospodarstev.  

Če se osredotočimo na kakovostno zavarovanje posojil za banke, ugotavljamo, da so prejete 

subvencije vrsta zavarovanja za banko, vendar le za posojila na kratek rok. Dolgoročne 

investicije so lahko zavarovane le s hipoteko. Bančna praksa ob investicijah za podjetja 

zahteva prihodnji denarni tok, ki je merljiv in premosorazmeren z vloženo investicijo. Ta  

podatek za obvladovanje tveganja je pri kmetovalcih težje pridobljen že zato, ker kmetijska 

gospodarstva ne razpolagajo z bilancami. Tveganje nastane lahko tudi pri izplačilu subvencije 

(SKB 2021). Evropska politika (Bizjak 2020) napoveduje zmanjšanje subvencij. Pridelki 

kmetov niso odvisni le od odkupnih cen, temveč tudi od pogojev za pridelavo, med katere 

štejemo vremenske razmere, sušna in pretirano mokra obdobja, škodo zaradi izrednih razmer, 

kot so toča, zmrzal, škodljivci. Kmetijska gospodarstva so pod strogim nadzorom 

inšpektorjev, obstaja nevarnost, da izgubijo pravico do subvencije. Vse to so razlogi, da se 

banke s kmetijskimi gospodarstvi niso  ukvarjale prioritetno. 

Drugi prispevek k stroki je poziv državi in drugim institucijam, naj uredijo davčno politiko v 

zvezi z obdavčitvijo kmetov. Ukinitev davka, ki se obračuna tudi na prejete subvencije, bi bilo 

za kmete ne le finančno temveč tudi moralno zadoščenje (Kuplenk 2012). 

V smislu ohranjanja podeželja in pomladitev kmetijskih gospodarstev so ključnega pomena 

mladi. Na Zvezi slovenske podeželske mladine (ZSPM) (Šubic 2020č) so izdelali pregled 

pripomb in predlogov mladih kmetovalcev o trenutnem stanju na področju kmetijstva ter 

vpliv pandemije (Šubic 2020a). Menijo, da so edino mladi kmetje tisti, ki gradijo prihodnost 

slovenske kmetijske dejavnosti in ohranjanja podeželja. Brez pomoči države, občine, šole, 

univerze in drugih institucij jim ne bo uspelo. Obračajo se za pomoč celotnemu kmetijskemu 

sektorju. Imajo vrsto idej, ki jih želijo predstaviti kot ukrepe za izboljšanje stanja. Predlagajo 

oprostitev plačila prispevkov za kmete, smiselne odloge plačil kreditov, promocijo kmetijstva 

in lokalne hrane, tržne odkupne cene za odkup, olajšave pri plačilu davčnih obveznosti 

(katastrski dohodek), poudarjajo tudi zagotovitev odkupa kmetijskih pridelkov in izdelkov 

(Šubic 2020c). Predlagani ukrepi bi močno olajšali obstanek mladih kmetov na podeželju, da 

bi z optimizmom in vzgojo svoje družine nadaljevali tradicijo in bili zgled otrokom, da je 

kmetu omogočeno preživeti in proizvesti kakovostno lokalno hrano (Remec 2020).  

Pomembnost ohranjanja kmetijskih gospodarstev ne želimo predstaviti le v številu kmetijskih 

gospodarstev. Ohranjanje posledično vpliva na več pomembnih ciljev vsake države, na 

obdelavo kmetijskih površin, oskrbo z doma pridelano hrano, zaposlovanje mladih, ohranjanje 

gorskih kmetij. Spodbude za pridelavo lokalno pridelane hrane (Šubic 2020b) so vse 

pomembnejše, saj smo v letu Covid-19 priča tako nepričakovanemu preobratu gospodarskih 
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tokov, kot tudi  podnebnim spremembam. Lokalno pridelana hrana bo vedno bolj cenjena oz. 

že kar nujna.  

1.2.2 Cilji 

Cilji magistrske naloge: 

 proučiti strokovno literaturo, članke tujih in domačih avtorjev z najnovejšimi teoretičnimi 

spoznanji na področju kmetijske politike EU in Slovenije; 

 raziskati mnenja srednje velikih kmetijskih gospodarstev, mladih prevzemnikov in 

strokovnih služb v zvezi s stanjem in prihodnostjo glede upravljanja kmetijskih 

gospodarstev v Sloveniji; 

 predlagati izboljšave, na osnovi katerih bi kmetijska politika pripomogla k razvoju 

kmetijskih gospodarstev z uvajanjem dodatnih ukrepov v zvezi s financiranjem 

kmetijskih organizacij. 

1.2.3 Temeljna raziskovalna vprašanja 

Kakšni so pogoji za pridobivanje finančnih sredstev kmetijskih gospodarstev, s katerimi 

ovirami in omejitvami se pri tem srečujejo (administrativne ovire, izpolnjevanje pogojev) in 

ali potrebujejo pomoč svetovalnih služb?  Na kakšen način se še financirajo? Kakšne so ovire 

pri zadolževanju pri bankah? Kakšno je mnenje, da se na subvencije obračuna davek? 

Na podlagi navedenih raziskovalnih vprašanj predvidevamo, da je pomanjkanje financiranja 

kmetijskih gospodarstev v Sloveniji ovira pri nadaljnjem razvoju slovenskih kmetij. 

Polstrukturirani intervju je zasnovan tako, da intervjuvanci dajejo odgovore na naslednja 

vprašanja: 

 Ali imajo kmetije možnost najeti bančna posojila in pod kakšnimi pogoji? Banke kmetom 

niso naklonjene. Tudi predhodne raziskave kažejo na to, da obstajajo omejitve oz. omejen 

dostop do posojil.  

 Zanimajo nas mladi kmetje, ki jih SKP podpira. Do starosti 40 let dobijo od leta 2014 

dodatne subvencije. Ali so mlade kmete podpore spodbudile za prevzem kmetije? Kam so 

vložili sredstva? Ali so pri tem potrebovali svetovalno službo? 

 Zanimajo nas tudi zadolžene kmetije. Kako so pridobile posojila in kakšni so razlogi za 

njihovo zadolženost ter kje vidijo možnosti za razdolževanje? 

 Obravnavamo tudi nezadolžene kmetije. Kako jim je uspelo investirati v kmetijo? Ali bi 

jim uspelo voditi kmetijsko gospodarstvo tudi brez subvencije? 

 Zanima nas tudi, kakšen pomen pripisujejo kmetje digitalizaciji. 
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Kmete smo prosili, da so izrazili splošno mnenje o subvencijah in o cenah kmetijskih 

proizvodov. Odgovorili so na vprašanja, ali subvencije nadomeščajo izpad dohodka zaradi 

znižanja cen. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga vsebuje teoretični in empirični del. 

Teoretični del temelji na raziskovanju in opredelitvi primernega pridobivanja podatkov s 

pomočjo literature strokovnih del domačih in tujih avtorjev ter prispevkov in raziskav  z 

najnovejšimi teoretičnimi spoznanji obravnavanega področja. Z metodo deskripcije so opisani 

različni pojmi ter teorija subvencij in obdavčenja za kmetijstvo. Z metodo  klasifikacije smo 

posamezne pojme razvrstili. 

Empirični del pa temelji na kvalitativni raziskavi, analizi intervjujev, pri kateri so zbrane 

navedbe in odgovori intervjuvanih. Intervju je oblikovan po sklopih vprašanj, po večini 

odprtih in v manjši meri zaprtih vprašanj.  

Izbrana je Osrednjeslovenska regija, in sicer je skupaj izbranih 15 intervjuvancev, od tega pet 

mladih prevzemnikov kmetij, pet zadolženih kmetij in pet nezadolženih kmetij. Kmetije so 

srednje velike, velikosti od 15 do 40 ha obdelovalne površine. Vse se nahajajo v območju 

KGZS Grosuplje, enota Ivančna Gorica.  

Polstrukturiran intervju je prilagojen vsaki izbrani skupini.  

Pri oblikovanju intervjuja je največ pozornosti posvečene vrsti vprašanj, številu vprašanj in 

sestavi vprašanj pa tudi videz intervjuja je primeren. Raven in zahtevnost intervjuja  za 

intervjuvance nista problematična. 

Polstrukturirani intervju je sestavljen iz dveh delov: 

 iz vprašanj v več sklopih, ki so usmerjena tako, da dajejo odgovore na zastavljen cilj 

magistrske naloge in 

 iz vprašanj, ki segmentirajo kmečka gospodarstva po različnih kriterijih (velikost 

obdelovalne površine, starost, spol, izobrazba, dvojni status in podobno). 

V uvodu vprašalnika je kratka obrazložitev obravnavane tematike. Vprašanja so grajena od 

splošnih tem v kmetijstvu do specifičnih tem obravnavanega gospodarstva. Intervjuvanca 

intervju privede do odprtega vprašanja, v katerem izrazi tudi lastni pogled na posamezno 

temo. Na koncu pa posameznik predstavi svoje kmetijsko gospodarstvo v številkah. 

V prvem sklopu vprašanj smo zastavili vprašanja o nujnosti subvencij in investicij za 

preživetje kmetij. V drugem sklopu smo postavili vprašanja, ali je politika naklonjena kmetu, 

o funkciji svetovalnih služb ter o obdavčitvi subvencij. Vprašali smo jih tudi, kaj menijo o 
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digitalizaciji svoje dejavnosti. V tretjem sklopu pa smo za nadaljevanje kmetijske dejavnosti 

imeli za vsako skupino različna vprašanja. Mlade smo povprašali o izkoriščanju prejete 

pomoči in o načrtih za naprej, nezadolžena gospodarstva kako financirajo investicije in 

zadolžena, kakšni so pogoji bank za njihova posojila.  

Vprašanja so osnovana na podlagi predvidevanj in teoretičnega znanja o obravnavani 

tematiki. Vsebinsko upoštevajo problematiko, da je za manjše kmetije subvencija neke vrste 

socialno nadomestilo, za večje kmetije pa je priložnost za naložbo. Zaradi pogojev bank, 

slabih preteklih donosov in manjših subvencij manjše kmetije niso kreditno sposobne. To bi 

lahko bil tudi eden od razlogov opuščanja kmetijske dejavnosti na kmečkih gospodarstvih in 

neobdelovanje kmetijskih površin ter iskanje zaposlitev izven področja kmetovanja. Kmetje 

oporekajo tudi obdavčitvi subvencij. 

Pred raziskavo smo intervju pilotno testirali s kmetijsko svetovalno službo in se na tak način 

izognili dvoumnim in nerazumljivim vprašanjem in trditvam.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Magistrska naloga izhaja iz predpostavke, da gre za postopno zmanjševanje kmetijskih 

gospodarstev. Predpostavljamo, da bi se z boljšim dostopom do denarnih sredstev na 

slovenskem bančnem trgu kmetijska gospodarstva lažje odločila za razvoj in nadaljevanje 

ohranjanja kmetij. Hkrati pa bi bile olajšave na področju davčnega sistema finančna in 

moralna spodbuda za nadaljevanje kmetovanja.   

Glede iskanja in zbiranja literature ter pridobivanja podatkov, ki zajemajo teoretični del 

naloge, ni bilo večjih težav, saj je tematika aktualna in je v strokovni in nestrokovni literaturi 

dobro opredeljena. 

Predpostavljamo, da ugotovitev, obravnavanih v raziskavi na podlagi vzorca, ne moremo 

uporabiti za celotno število kmetijskih  gospodarstev iz naslednjih razlogov: 

 v raziskavi sodelujejo naključno izbrana kmetijska gospodarstva samo iz enega lokalnega 

okolja, ki je kmetijsko specifično (v glavnem dobra rodovitna zemlja) in ga ne moremo 

posplošiti za celo Slovenijo; 

 intervjuji so bili opravljeni v času od 22. 1. 2020 do vključno 7. 2. 2021 v zimskem času 

in v času epidemije;  

 zastopanih je le po pet posameznikov iz izbranih skupin, zadolžena, nezadolžena 

kmetijska gospodarstva in pet mladih prevzemnikov kmetij; 

 zastopani so le sektorji pridelovalcev krompirja, mleka in govedorejci ter v manjši meri 

rejci žrebičkov, prašičev in drobnice; 
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 polstrukturirani intervju je bil izveden telefonsko pri posameznih kmečkih gospodarstvih, 

s katerimi je bilo dogovorjeno sodelovanje. Intervjuji so bili načrtovani kot osebni obisk, 

vendar so bili zaradi priporočil NIJZ izvedeni zgolj telefonsko. 

Za pridobitev baze mladih prevzemnikov kmetij in obstoječih kmetijskih gospodarstev smo se  

povezali še s svetovalno službo znotraj Kmetijsko-gozdarske zbornice. 

Kakovost raziskave je bila odvisna od pripravljenosti intervjuvanih na sodelovanje in od 

njihove resnicoljubnosti pri odgovorih na zastavljena vprašanja.  

Glede na to, da na mnenje posameznika vpliva veliko število različnih dejavnikov, delež 

nekaterih pa je zelo majhen, smo se osredotočili samo na tiste najpogostejše oziroma 

najpomembnejše dejavnike, ki so bili izpostavljeni tudi v raziskavi o financiranju kmetijskih 

gospodarstev na slovenskem bančnem trgu. 

Vsa postavljena raziskovalna vprašanja smo preverjali s primerjavo izsledkov teoretičnega 

dela naloge. Intervjuji so nalogi omogočili tudi širši pogled na obravnavano problematiko 

zmanjševanja kmetijskih gospodarstev. 
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2 PREGLED FINANČNIH POMOČI KMETIJSKIM GOSPODARSTVOM  

Slovenska kmetijska gospodarstva prejemajo pomoč od skupne kmetijske politike, ki jo 

predstavljamo skozi njen razvoj in poudarjamo njeno bistvo. Nadaljujemo s predstavitvijo 

najpomembnejših pomoči za obravnavo izbranih kmetijskih gospodarstev. Predstavljamo 

ponudbo bank in leasing na slovenskem trgu. V zaključku navajamo še ocene izvedenih 

ukrepov, davek kmetijskih gospodarstev, plan SKP in pomen digitalizacije v kmetijstvu. 

2.1 Cilji in ukrepi slovenske kmetijske politike 

Najpomembnejša gospodarska dejavnost za pridelavo hrane je kmetijstvo. Zato je tudi 

najstarejša dejavnost in je za človeški obstoj najpomembnejša. 

Evropska unija  (EU) posveča kmetijstvu vedno več pozornosti tudi zaradi ohranjanja 

kulturne krajine, ohranjanja kmečkega prebivalstva in enakomerne poseljenosti podeželja 

(Erjavec idr. 2018). 

Ob vstopu Slovenije v EU je Slovenija prevzela tudi skupno kmetijsko politiko (SKP) 

(Erjavec 2004, po Kuplenk 2012, 19). 

Institucije EU znotraj rednih zakonodajnih postopkov in strateških političnih stališč določajo 

tudi Sloveniji politiko in mehanizme kmetijske politike. SKP sestavljajo finančni, strateški in 

zakonodajni del, ki se preverja in spreminja v večletnih ciklih, vse pa se ujema tudi z 

večletnim proračunskim okvirjem EU (Erjavec idr. 2018). 

V programu 2014–2020 tako predstavljajo okrog 38 % sredstva SKP v proračunu EU (Uredba 

Sveta št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–

2020, uradni list EU, št. L 347/884). 

V letu 2018 se je pričel  proces oblikovanja SKP za obdobje 2021–2027, v katerem gre za 

občutno spremembo SKP. Dosedanja politika izpolnjevanja pogojev se spreminja v politiko 

doseganja zastavljenih ciljev. V načrtu sta zmanjšanje podpor in sprememba pri strateškem 

načrtovanju za celotno kmetijsko politiko, ki vključuje neposredna plačila in politiko razvoja 

podeželja (Erjavec idr. 2018). 

2.2 Razvoj skupne kmetijske politike EU 

Skupna kmetijska politika je bila oblikovana v 60. letih prejšnjega stoletja. Vzroki za nastanek 

so bili: razvoj kmetijstva glede na primerjavo z evropskim, dodelitev podpor proizvajalcem, 

omogočiti potrošnikom boljši dostop do cenejše hrane in uravnavanje cen na internem trgu 

(Bojnec in Fertő 2012, 2020a, 2020b). Začetki skupne kmetijske politike so bili zapisani leta 

1957 v Rimski pogodbi (Erjavec 2004, po Kuplenk 2012) in vse do danes ostajajo veljavni 
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cilji SKP. Skozi zgodovino so se tem ciljem pridružili še varovanje okolja, tržno cenovne 

podpore po posameznih skupinah proizvodov, prvi zametki današnjega II. stebra  pa so bili 

zapisani v 70. letih prejšnjega stoletja. Vse to je privedlo do presežka proizvodnje nad mejo 

domače porabe. Zato se je v 80. letih uvedla omejitev podpor in vzpostavile so se mlečne 

kvote (Erjavec idr. 2018; Swinbank 1989; Tracy 1993). 

Do korenitejših sprememb (Evropski parlament 2020b) je prišlo v zakonodaji v 90. letih 

(Cunder in Erjavec 1997, po Kuplenk 2012, 7). Zmanjšal se je obseg cenovnih podpor in 

nadomestil s »kompenzacijskimi plačili«. Reforma je predhodnica sedanjim neposrednim 

plačilom ali I. stebrom, ki temeljijo na preteklem obsegu proizvodnje in prejetih podpor. 

Poleg tega je steber temeljil na nacionalnih programih, fleksibilnosti in sofinanciranju 

(Erjavec idr. 2018; Coleman in Tangermann 1999; Garzon 2006; Moyer in Josling 2002). 

Leta 2003 so se (Swinnen 2015, po Kuplenk 2012, 9) podpore snovale na podlagi vzdrževanja 

dobre proizvodnje in okoljskega razmerja na določeni  kmetijski površini in ne na proizvodnji 

določenega proizvoda v preteklem obdobju. Usklajene so morale biti tudi z različnimi 

direktivami za varovanje okolja, varno hrano in dobrobit živali. Vse direktive so države 

članice povzele v  okvir pravil »navzkrižne skladnosti«. Tržna liberalizacija je bila posledica 

zniževanja tržnih podpor (Erjavec idr. 2018;  Daugbjerg in Swinbank 2011; Garzon 2006). 

Leto 2013 je prineslo nove spremembe v zakonodaji s strani Sveta EU in Evropskega 

parlamenta (Swinnen 2015, po Erjavec idr. 2018, 2) in so veljale do leta 2020. Neposredna 

plačila so vezana na kmetijska zemljišča. Novo je t. i. zeleno plačilo. Kmetijsko gospodarstvo 

mora izpolnjevati ukrepe iz varstva okolja in podnebja, s tem da diverzificira rastlinsko 

proizvodnjo, ohranja površine z ekološkim pomenom in ohranja trajno travinjo na izbranih 

območjih (Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za 

Republiko Slovenijo, uradni list RS št. 71/16). Nacionalno so se lahko posamezne članice 

odločile še za plačila, ki so vezana na proizvodnjo, pomoč malim kmetom ter dodatna plačila 

za kmete, ki začenjajo poslovno pot ter za območja z naravnimi omejitvami (Erjavec idr. 

2018;  Swinnen 2015). 

Glede politike razvoja podeželja ni bilo bistvenih sprememb. Izstopa dopolnitev, ki zadeva 

določene ukrepe za upravljanje s tveganji, za razliko od predhodnih so programi, ki zadevajo 

razvoj podeželja, zajeti v skupni okvir EU (Erjavec idr. 2018; Evropska komisija 2010) ter 

razporejene aktivnosti v ostalih strukturnih in investicijskih skladih EU. Poenostavljeno, 

financiranje je možno s strani javno zasebnih partnerstev na lokalnem nivoju (LEADER), ki 

črpajo sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in drugih 

strukturnih in investicijskih skladov EU. Postopke vodi CLLD. Pomembno je, ker to 

financiranje omogoča nacionalne prilagoditve, torej omogočeni so prenosi sredstev iz II. v I. 

steber in obratno (Erjavec idr. 2018; Swinnen 2015). 
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Slovenija je tako v obdobju 2014–2020 pristala na neposredna plačila, t. i. osnovno in zeleno 

plačilo, na financiranje mladih kmetov in območij z omejitvami ter na plačila za male kmete 

(Erjavec idr. 2018; Uredba o shemah neposrednih plačil, uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 

103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18). Za razvoj podeželja pa ima šest področij ukrepanja in 

štirinajst ukrepov (Erjavec idr. 2018; MKGP 2017a). 

2.3 Skupna kmetijska politika in slovensko kmetijstvo 

Slovensko kmetijstvo je z vstopom v SKP (Evropska unija 2020) bistveno spremenilo 

ekonomski položaj, okoljske in socialne učinke, predvsem na podeželskih območjih. Na 

splošno prevladuje mnenje, da je počrpanih premalo sredstev. Slovenija je na področju 

kmetijske politike v vlogi neto prejemnice sredstev. Kmetijstvo je nadpovprečno odvisno od 

podpor, ima težave pri strukturnem prilaganju, proizvodnja stagnira in je v položaju neto 

uvoznice hrane (Erjavec idr. 2018). 

Zaradi razširitve trga se je prav uvoz agroživilskih proizvodov povečal dvakrat. Izvoz  takemu 

naraščanju ni sledil, zato v Sloveniji beležimo zunanjetrgovinski primanjkljaj. Že tako slabe 

povezave med domačo proizvodnjo in živilskopredelovalno industrijo so se še poslabšale. 

Zato se v govedoreji in v prireji mleka proizvodnjo v glavnem izvaža (Erjavec idr. 2018). 

Dejstvo je, da je Slovenija od pristopa prejela štiri milijarde evrov neposrednih proračunskih 

prilivov. Ta vsota se ne bo ponovila. Zaradi novih razmer in ciljev v naslednjem obdobju se je 

skupina strokovnjakov (Erjavec idr. 2018) odločila, da strateško ovrednoti celotno kmetijsko 

politiko v smislu boljšega načrtovanja po letu 2020 in tako prispeva k izboljšani strateški 

politiki v kmetijstvu v naslednjem programskem obdobju (Erjavec idr. 2018). 

Slovenija se pripravlja na tretjo spremembo SKP po vrsti, ki sledi prvi v času osamosvojitve, 

in drugi, ko smo pristopili k EU. Sledilo je desetletno uspešno črpanje sredstev na podlagi 

izpolnjevanja obvez SKP (Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, uradni 

list RS št. 10/20, 61/20 in 78/20). V tem obdobju je pomoč EU zagotovo imela vpliv na 

ohranjanje kmetijstva, ohranjanje podeželja in s tem naseljenosti in obdelanosti kmetijskih 

površin. Marsikatero kmetijsko gospodarstvo se je razvilo in razširilo. Manj uspešno je bilo na 

področju razvoja agroživilstva, izboljšanju stanja okolja in narave. Čaka nas nova tehnološka 

revolucija in novo dojemanje, kako pomembni so doma pridelana hrana, naše okolje in 

narava, zaradi katerih bo potrebno sprejeti novo družbeno razsežnost kmetijstva. Javne 

ustanove in organizacije se bodo morale na novo prilagoditi in dvigniti raven kakovosti na 

primerljivo raven najbolj razvitih držav. Potrebno bo obilo novega znanja, politične volje in 

modrosti, potrebna bo samoocena, predvsem v državni upravi. Nujno bo zgledovanje po 

najboljših tujih zgledih ob upoštevanju slovenskih danosti in značilnosti (Erjavec idr. 2018). 
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V obdobju po letu 2020 se bo posamezna država članica sama odločala izpolnjevati cilje 

evropske kmetijske politike (Bogovič 2019). Na drugi strani pa bo morala imeti posluh in biti 

v oporo svojemu kmetu, skupnosti in širši družbi (MKGP 2020g). 

V ciljih SKP (MKGP 2020g) za obdobje 2021–2027 lahko zasledimo tri splošne cilje, ki 

vsebujejo področja, kot so varna hrana, okolje, podnebni ukrepi in krepitev podeželskih 

območij ter devet specifičnih ciljev, ki zadevajo dohodke, trženje in konkurenčnost, raziskave, 

tehnologijo in digitalizacijo, izboljšanje položaja v vrednostni verigi, podnebne spremembe in 

trajnostno energijo, upravljanje z vodo, zrakom in tlemi, ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

področje mladi kmetje in ohranjanje podeželja, zaposlovanja, socialne vključenosti in 

lokalnega razvoja, širitev biogospodarstva in trajnostnega gozdarstva ter skupno reševanje 

potreb družbe po hrani in zdravju (MKGP 2020g). 

Še vedno je predvidena finančna podpora kot bistveni del SKP s poudarkom na malih in 

srednjih kmetijah. Slednji bi imeli višjo raven podpore na hektar. Sprememba se nanaša na 

neposredna plačila, kjer je predvideno zmanjšanje deleža izplačil (na kmetijo 60.000 evrov in 

omejitev plačila na posamezno kmetijo v smislu pravičnejše razdelitve plačil, le do 100.000 

evrov). Država, ki je prejemnica vsaj 2 % plačil, jih bo namenila mladim kmetom v sklopu 

finančne podpore za razvoj podeželja skupaj z ukrepi, ki bodo omogočali  lažji dostop (nakup) 

do zemljišč in prenos zemljišč (MKGP 2020g). 

Kmetje bodo imeli tudi pomembno vlogo z izvajanjem ukrepov pri ohranjanju krajine in 

biotske raznovrstnosti. Poudarek je na ohranitvi tal, ki so bogata z ogljikom, na obrambi 

mokrišč in šotišč ter na obveznem orodju za rokovanje s hranili, kar vodi v izboljšanje 

kakovosti vode in s tem postopnega zmanjševanja ravni amoniaka in dušikovega  oksida. 

Eden od pomembnejših ukrepov je tudi kolobarjenje, ki zmanjšuje potrebo po razpršenosti 

posevkov (MKGP 2020g). 

Da bi mladi kmetje lažje in hitreje prišli do zemljišč, se predvidevajo novosti na področju 

davkov in dedovanja. Večja podpora bo namenjana ohranjanju varnosti in kakovosti hrane z 

manj pesticidov in antibiotikov (MKGP 2020g). 

Evropska komisija predlaga prožnejši sistem, ki naj bi temeljil na doseganju rezultatov in ne 

le na izpolnitvi pravil. Vsaka država članica bo opredelila svoje specifične potrebe in 

pripravila strateške načrte, ki jih bo evropska komisija tudi potrdila (MKGP 2020g). 

2.4 I. steber SKP – neposredna plačila 

Neposredna plačila prejemajo kmetje v EU na podlagi upoštevanja pravil, ki jih narekuje 

skupna kmetijska politika, da ohranja zdravje in dela v dobro ljudi, živali, rastlin in okolja. Z 

neposrednimi plačili se uravnava gospodarsko stanje kmetijstva in varuje kmete pred 
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nihanjem tržnih cen ali manjšega pridelka zaradi naravnih vremenskih sprememb (MKGP 

2020a). 

Osnovni namen sheme osnovnega plačila je torej zagotoviti primarno podporo kmetu. Določi 

se jo na podlagi plačilnih pravic (število upravičenih hektarjev kmetijskih površin). Na drugi 

strani pa se s to dohodkovno podporo zagotavlja javne dobrine potrošnikom, ki jih proizvajajo 

kmetje (MKGP 2020a; MKGP 2020d). 

Sredstva se delijo tudi glede na specifična področja kmetovanja, ki vključujejo pridelavo 

zelene komponente, pomoč mlademu kmetu, pridelavo strnih žit, pridelavo mleka v 

odmaknjenih gorskih področjih, pridelavo zelenjadnic, pomoč malemu kmetu, pomoč pri reji 

govedi in pomoč kmetijam, ki imajo naravne omejitve (MKGP 2020a). 

Upravičenci za prejemanje neposrednih plačil so lahko fizične osebe, pravne osebe, skupnost, 

organizirana kot agrarna ali pašna. Kmet za svoje kmetijsko gospodarstvo izvaja kmetijsko 

dejavnost, shemo uveljavlja za najmanj 1 ha upravičenih kmetijskih zemljišč in je »aktiven 

kmet«, kar pomeni, da v preteklem letu ni prejel več kot 5.000,00 evrov neposrednih plačil in 

ne opravlja drugih, po klasifikacijah določenih dejavnosti (MKGP 2020a). 

2.4.1 Shema osnovnega plačila (plačilne pravice) 

Plačilne pravice so osnova za določitev osnovnega plačila, ki predstavlja dohodkovno 

podporo kmetom. Plačilne pravice pomenijo število  hektarjev kmetijskega gospodarstva 

(MKGP 2020e). 

Kmetijsko gospodarstvo je v prvem letu izvajanja sheme, v letu 2015, imelo dodeljene 

plačilne pravice.  Vsak upravičenec mora vsako leto za ohranitev plačilnih pravic podati vlogo 

in na vsako pravico prijaviti 1 ha upravičene kmetijske površine. Plačilne pravice pripadajo 

nosilcu kmetijskega gospodarstva in postanejo njegova lastnina ter niso vezane na lastništvo 

zemljišča (Zakon o kmetijskih zemljiščih, ZKZ, uradni list RS št. 71/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – Zkme-1D in 79/17). Omogočen je tudi prenos plačilnih pravic 

(MKGP 2020e). 

Upravičenost do osnovnega plačila je kmetijska površina kmetijskega gospodarstva, ta mora 

biti na voljo kmetovalcu 31. 5. tekočega leta in vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 

Pogoj je, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva vso pristojnost, da samostojno odloča, da 

je minimalna površina 1 ha, posamezna parcela pa ne sme biti manjša kot 0,1 ha (MKGP 

2020e). 

Upravičenci do plačilnih pravic iz nacionalne rezerve so lahko le: mladi kmetje, tisti, ki 

začenjajo kmetijsko dejavnost, tisti, ki zaradi upravičljivih razlogov v prejšnjem letu niso 

zaprosili za dodelitev plačilnih pravic in v drugih izjemnih primerih. Višina podpore je vsako 
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leto drugačna, običajno je okrog 160 evrov. Število pravic posameznika je v isti višini, kot je 

število hektarjev, ki ga ima posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki upravičuje pomoč (MKGP 

2020e). 

2.4.2 Kmetijske prakse iz naslova zelene komponente  

Vsi, ki imajo aktivirane plačilne pravice, morajo obvezno izpolnjevati pogoje iz naslova 

zelene komponente. V praksi to pomeni, da se izvaja vzgoja različnih kmetijskih rastlin, da se 

posveča vedno več pozornosti ohranitvi ekoloških površin in trajnemu travinju. Za tovrstno 

plačilo je namenjeno 30 % ovojnice za celotna neposredna plačila v Sloveniji, oz. okvirno 

toliko plačilnih pravic, kot jih nosilec KMG aktivira, vendar le v deležu 56 % (MKGP 2020a). 

Vsako tekoče leto se upravičencu za namen zelene komponente izračuna subvencija na način, 

da se prijavljene plačilne pravice pomnožijo z odstotkom, ki je določen za vse nosilec KMG 

in velja za posamezno leto. Izračun odstotka izvede MKGP, in sicer kot zmnožek letne 

ovojnice za zeleno komponento in vrednost plačilnih pravic vseh upravičencev za tekoče leto 

(MKGP 2020a). 

Tak način je bil v Sloveniji določen zaradi postopnega prehoda na sistem neposrednih plačil. 

Več plačilnih pravic prinese kmetovalcem višjo podporo za zelene komponente (MKGP 

2020a). 

2.4.3 Plačilo za mlade kmete  

Mladi kmet mora biti prvi nosilec kmetije v RKG (register kmetijskega gospodarstva). Imeti 

mora vsa pooblastila in odgovornost na KMG, določen pa je tudi datum, od kdaj ima tak 

status. Lahko je to tekoče leto oz. od 10. 6. preteklega leta. Starost kmeta je lahko le do 40 let 

v letu prve oddaje vloge. Pogoj je še, da nihče od prejšnjih nosilcev kmetijskega gospodarstva 

ni prejel plačila za mlade kmete. Nosilec kmetije – mladi kmet mora ostati nosilec kmetije 

vsaj do 31. 5. naslednjega leta (MKGP 2020b). Po Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list 

RS, št. 45/08, 57/12,  90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ima mladi kmet 

kot upravljalec pravico do uporabe zemljišča, polnomočno je odgovoren tudi za vse 

obveznosti in kazni glede subvencij, zato se plačila nakazujejo le na njegov račun. Višina je 

odvisna od določenega procenta letne ovojnice, ki je napr. za leto 2019 dosegla 1,5 % prejetih 

sredstev ali 2,014 milijona evrov. Deli se na vse upravičence. Določen je maksimum, in sicer 

prizna se največ 90 plačilnih pravic. Dodatek za leto 2019 je bil na primer 74,66 evrov na 

plačilno pravico (MKGP 2020b). 

V letu 2020 je novost v podajanju izjav mladih kmetov o njihovi odgovornosti za upravljanje 

kmetije. Poda jo le v primeru, če v letu 2019 ni bila podpisana, če se mladi kmet vzpostavlja 

na novo ali če pride do  spremembe v številu članih kmetije (Valek 2020). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0946
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2.4.4 Podpora za strna žita  

Upravičenec prideluje vsaj eno strno žito, ki ga mora upravičenec imeti do popolne zrelosti. 

Pogoj je tudi, da je površina vsaj 0,3 ha strnih žit. KMG mora imeti najmanj 1 ha upravičenih 

površin (Valek 2020). 

2.4.5 Podpora za mleko v gorskih območjih  

Tako kot v ostalih podporah so upravičenci kmetje, čigar KMG znaša vsaj 1 ha, najmanjše 

plačilo pa 100 evrov. Upravičeno gospodarstvo je razvrščeno v gorsko območje, kot določa 

predpis o razvrstitvi kmetij v območje z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Določeni so še 

specifični pogoji v zvezi s pridelavo v prejšnjem letu in ostali predpisani pogoji v zvezi z 

živino. Evidenca mleka, ki se vodi skladno s pravilnikom, je osnova za podatek, koliko mleka 

je kmetijsko gospodarstvo oddalo. Podatki se pridobivajo avtomatsko iz informacijskega 

sistema za mleko, v okviru zbirne vloge pa se pridobi podatek o prodaji. Pogoj za ekološko 

rejo mleka je, da ima nosilec certifikat, ki zagotavlja ekološko pridelano mleko za tekoče leto 

in leto poprej. Plačilo je ovrednoteno v deležu 3,5 % letne ovojnice, kar je v letu 2019 znašalo 

41,690 milijonov evrov. Podpora, ki se nanaša na posamezno upravičeno žival, pa je 

izračunana na način, da se letna ovojnica deli z vsemi živalmi, ki ustrezajo podpori (MKGP 

2020c). 

2.4.6 Podpora za zelenjadnice  

Gre za sezonsko pridelavo, določeni so pogoji v zvezi s prisotnostjo, površino in gostoto 

pridelka. Vsi, ki prijavljajo za skupaj več ali enako pet ha, morajo izkazati določen obseg z 

računi o prodaji, skladno z zakonodajo, ki ureja DDV. V register obratov mora biti kmet 

prijavljen za tekoče leto. Potrdila se izkažejo z dokazili, ki se nanašajo na prodajo, najem 

prostorov za shranjevanje, potrdilo oz. izjava o zelenjadnicah, ki pozno dozorijo. Upoštevajo 

se računi zavezancev za DDV, pavšalistov za zelenjadnice in drugih, ki prodajajo 

nekončnemu kupcu. Poleg tega se lahko upravičenec izkaže tudi z lastnimi evidencami, 

koliko surovin je pridelal in predelal. Pogoji so postavljeni tudi  zelo specifično o vrstah in 

površinah zasaditve (Valek 2020). 

2.4.7 Shema za male kmete  

V to podporo (MKGP 2020f) se ni možno več vključiti, obstoječi prijavljeni mali kmeti se 

samo še odločijo, da tega statusa ne želijo več. Podpora je ovrednotena do največ 1.050 evrov 

in se znižuje zaradi nižje nacionalne ovojnice. Obveznosti nosilca KMG je, da ohranja 

velikost upravičenega zemljišča, ki mora biti enako, kot so bile PP v letu 2015. Kazen je 
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izguba podpore. Pri tej podpori ni pogoj zelena komponenta in tudi ni kontrol glede 

navzkrižne skladnosti (Valek 2020).  

2.4.8 Podpora za rejo govedi  

Do podpore so upravičeni nosilci dejavnosti, ki imajo bike ali vole registrirane in vodene v 

okviru predpisanih pogojev (Valek 2020; MKGP 2020č). 

2.4.9 Plačilo za kmetije na območju z naravnimi omejitvami – PONO 

Podpora je namenjena kmetijam, kjer so naravne omejitve kmetovanja, to je nagib od 35 % do 

50 %. Podpora se giblje okrog 50 evrov na hektar, v primeru nagiba najmanj 50 % pa 100 

evrov. Na višino podpore vpliva velikost prijavljenega kmetijskega zemljišča. Pod 

navedenimi pogoji, opredeljenimi z zakonom, in lego na gorskem območju, podporo 

upravičenec uveljavlja za tekoče leto (Valek 2020). 

2.5 II. steber SKP – razvoj podeželja 

Na področju razvoja podeželja namenja politika EU v II. stebru SKP podporo tistim 

podeželskim območjem v EU, ki imajo ekonomsko, okoljsko in družbeno problematiko. 

Pomoč v II. stebru ima višjo stopnjo prilagodljivosti, če ga primerjamo s I. stebrom, saj 

regionalnim, nacionalnim in lokalnim organom omogoča, da vsaka država zase oblikuje svoj 

sedemletni program za razvoj podeželja, skladno z danimi ukrepi EU. Tudi financiranje II. 

stebra je drugačno od I., ki se financira v celoti iz sredstev EU. II. steber se financira iz EU 

skladov ter nacionalnih in regionalnih skladov (MKGP 2020d). 

Prednostne naloge politike razvoja podeželja so povečanje konkurenčnosti, ohranjanje 

naravnih virov in gospodarjenje z njimi, nadomeščanje izgub zaradi podnebnih sprememb, 

razvoj nerazvitih območij ter uravnoteženje kmetijskih gospodarstev in skupnosti, priložnosti 

za nova delovna mesta in ohranjanje obstoječih (MKGP 2020d). 

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja v Sloveniji je Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je zadolženo za zakonodajo na nacionalni ravni, za javne 

razpise in naročila. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

(AGRSKRP) je zadolžena za izvršitev predpisanih zakonov in postopkov za dodelitev 

finančne pomoči ter izplačilo pripadajočih sredstev vlagateljem. Slovenija se je v obdobju  

2014–2020 ter dodatno v letu 2021 in 2022 osredotočila na naslednje naloge (MKGP 2020d): 

 pospešuje in spodbuja prenos znanja in inovacij na področju kmetijstva in gozdarstva, 

 omogoča preživetje kmetij in njihovo konkurenčnost v vseh regijah in v različnih vrstah 

kmetijstva. Pospešuje inovativne kmetijske tehnologije in trajnostno upravljanje gozdov, 
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 pospešuje in spodbuja organiziranje živilske verige, ki vključuje predelavo in trženje 

kmetijskih proizvodov, vse v smislu dobrobiti živali ter zmanjševanja tveganj v 

kmetijstvu, 

 omogoča vlaganje v obnovo, ohranitev in izboljševanje ekosistemov v kmetijstvu in 

gozdarstvu  ter 

 pospešuje socialno vključenost, razvoj na podeželju in skrbi za zmanjševanje revščine. 

Program razvoja podeželja 2014–2020 daje prednost ohranjanju okolja in nudi pomoč pri 

prilagoditvi na podnebne spremembe. Podpira konkurenčnost kmetijstva, živilsko 

predelovalne industrije ter gozdarstva. Še posebej se osredotoča na mlade prevzemnike 

kmetij, na krepitev prenosa znanja ter inovacij in na povezovanje (MKGP 2020d). 

Ob vključitvi Slovenije v EU je bilo potrebno najprej ovrednotiti stanje slovenskega 

kmetijstva. Helbl (2003) ugotavlja, da se je v Sloveniji predvsem razpravljalo o slabostih in 

nevarnostih, s katerimi se srečujejo kmetijska gospodarstva ob vstopu v EU in po njem. 

Predvsem so poudarjali nizko konkurenčnost in neugodne razmere v kmetijstvu. Končni 

rezultat pomoči pa je bil v glavnem uravnavanje prenizkega dohodka kmetovalcev. Na primer  

odkupna cena govejega mesa  se ni spremenila že deset let.  Leta 1991 je kilogram govejega 

mesa predstavljal 7 litrov nafte, leta 2019  pa le tri litre (Hrastar 2020). 

Ob popisu kmetijskih gospodarstev je bilo leta 2000 v Sloveniji 86.336 kmetijskih 

gospodarstev. Leta 2007 75.209, leta 2010 74.425, leta 2016 pa le 69.902, od tega 69.671 

družinskih kmetij in 231 kmetijskih gospodarstev (SURS 2016). 

Vsaka država članica oblikuje nacionalno strategijo in SWOT analizo stanja kmetijstva, 

živilstva in gozdarstva, na podlagi katerih se po potrditvi evropske komisije programirajo 

ukrepi in finančna sredstva. Pravno formalno se to izvaja preko nacionalnih uredb, javnih 

razpisov in javnih naročil, na katere se lahko prijavijo upravičenci (MKGP 2020d). 

2.5.1 Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 

Prednostne naloge v Sloveniji za programsko obdobje 2014–2020 so ukrepi panog kmetijstvo, 

živilstvo in gozdarstvo ter njihovo povezovanje z drugimi področji delovanja. Program 

spodbuja,  da se pridobljeno znanje in inovacije prenašajo na uporabnike povsod na deželi. 

Pomaga preživeti kmetijam in jim omogoča konkurenčnost v vseh regijah. Spodbuja inovacije 

v kmetijstvu in gospodarjenje v gozdovih. Prav tako pomaga pri organiziranju živilske verige, 

še posebej pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, omogoča dobrobit živali in na 

splošno pomaga, da je posameznik kos tveganju v kmetijstvu. Ne pozablja na obnovo 

ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom, na njihovo ohranitev in izboljšave. 

Skrbi za socialno vključenost, pomaga pri regulaciji revščine in spodbuja gospodarski razvoj 

na podeželju (MKGP 2017a). 
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Največji del programa predstavlja cilj ohranjanja okolja ter prilagoditev podnebnim 

spremembam. Drugi pomemben cilj je spodbujanje konkurenčnosti v kmetijstvu, živilsko 

predelovalni industriji in gozdarstvu. Slovenija pa se je odločila še za mlade prevzemnike 

kmetij, prenos znanja, za inovacije ter povezovanje (MKGP 2017a). 

2.5.2 Ukrepi programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 

Skupna politika namenja več pozornosti razvoju gospodarstva na podeželju, zmanjševanju 

revščine in spodbuja socialno vključenost (MKGP 2017a). 

Izvajanje politike programa razvoja podeželja je izredno kompleksno, saj v tem sodelujejo 

različne institucije iz različnih področij. Vsi ukrepi in podukrepi so namenjeni posameznim 

področjem delovanja,  od katerih izpostavljamo le tiste, ki so najbolj pomembni za analizo 

možnosti pridobitve finančnih sredstev za razvoj kmetijskih gospodarstev in so hkrati pogoj 

za razvoj podeželja (MKGP 2017a). 

Vsi ostali ukrepi programa razvoja podeželja so prav tako pomembni, namenjeni kmetom za 

organizacijo bolj strokovnega delovanja, za širitev dejavnosti in ohranjanje podeželja in jim 

dajemo enakopraven pomen. 

Predstavljamo le ukrepe (MKGP 2020d) številka 4, 6, 11, 13, 14, 16 in 19.  Ukrep številka 4 

opredeljuje naložbe v osnovna sredstva. S podukrepom 4.1 pa se osredotoča na podporo za 

naložbe v kmetijska gospodarstva. Osnovni namen podpore je investicija  v osnovno 

dejavnost. Podpora dopolnjuje tudi podporo iz I. stebra SKP.  Upravičenci so (MKGP 2020d): 

 male  kmetije  do 50.000 evrov upravičene vrednosti, gre za enkratno pomoč; 

 mladi kmetje, ob pogoju, da je bila  kmetija ustanovljena do pet let pred oddajo vloge, 

stari od 18 do 40 let,  da imajo izobrazbo in znanje, oz. da so ustrezno usposobljeni; 

 socialna podjetja morajo biti ustrezno vpisana v register KMG, ukvarjati se morajo v 

osnovi s tržnimi socialnimi inovacijami v smislu samooskrbe, doma pridelane hrane (v 

lokalnem okolju), imeti rešitve za zaposlovanje ranljivih skupin in ustanavljati zelena 

delovna mesta.  

Gre za povračilo dela individualnih in kolektivnih investicij v lastno pridobivanje kmetijskih 

izdelkov. Tu gre za neposredno vlaganje v širitev dejavnosti tako v osnovna sredstva kot tudi 

v opremo ter mehanizacijo, nasade, rastlinjake, zaščito za točo, pašnike, za učinkovito rabo 

energije (obnovljivi viri), ostalo infrastrukturo, agromelioracijska dela in namakalne sisteme 

(MKGP 2020d). 

Podpore so različno ovrednotene, največ so ovrednotene naložbe, ki so namenjene 

prilagajanju KMG na podnebne spremembe (MKGP 2020d). 
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Skupna sredstva, namenjena ukrepu, znašajo v celotnem obdobju 500.000 evrov (MKGP 

2020d). 

Naslednja pomembna podpora v podukrepu 4.2 predstavlja pomoč kmetijskim gospodarstvom 

za pridelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov (MKGP 2020d). 

Podpora se lahko izplača v obliki povratnih ali nepovratnih sredstev, ki je lahko tudi v obliki 

garancije do 80 % zneska kredita. Kredit je lahko za 100 % upravičenih stroškov projekta. 

Finančna podpora pa znaša le do 50 % upravičenih stroškov  naložbe (MKGP 2020d). 

Naslednji pomembnejši podukrep 4.3 se nanaša na podporo za investicije v infrastrukturo, ki 

so povezane z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Gre za 

agromelioracije, namakalne sisteme, njihove tehnološke posodobitve in gozdne infrastrukture 

(MKGP 2020d). 

Pri ukrepu št. 6 in podukrepu 6.1  gre za pomoč za zagon za mlade kmete. Poleg starosti od 18 

do 40 let, poklicnega znanja in usposobljenosti, je pogoj, da prvi vzpostavljajo kmetijsko 

gospodarstvo (lahko so ga pričeli vzpostavljati prej, vendar ne več kot 24 mesecev pred 

oddajo vloge). Imeti morajo poslovni načrt za tri leta in knjigovodstvo. Pod pogojem, da se 

mladi kmet na kmetijskem gospodarstvu zaposli (ali v podjetju ali v obliki pokojninskega, 

invalidskega in zdravstvenega varstva kot izvajalec kmetijske dejavnosti), prejme 45.000 

evrov finančne pomoči. Za ostale upravičence, ki so zaposleni izven kmetije, je znesek 18.600 

evrov. Izplačilo je v dveh delih, ob izdaji odločbe 70 % in 30 % ob pravilni izvedbi, skladno s 

poslovnim načrtom (MKGP 2020d).  

V podukrepu 6.3 je poskrbljeno za ohranjanje majhnih kmetij in lege teh kmetij na OMD, 

višina podpore je 5.000 evrov na osnovi poslovnega načrta, in sicer v dveh delih; po izdaji 

odločbe 70 % in po izpolnitvi 30 % (MKGP 2020d). 

Tudi podukrep 6.4 je pomemben, saj namenja sredstva za naložbe v nekmetijske dejavnosti, 

kot so plemenitenje lesa, sistem samooskrbe, turizem, ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine. Namenja jih tudi področju socialnega varstva, ravnanju z organskimi odpadki in 

pridobivanju električne in toplotne energije iz obnovljivih virov. Izplačilo je v obliki garancij 

za kredite. Upravičenci so pravne osebe, samostojni podjetnik ali nosilci dopolnilne kmetijske 

dejavnosti na kmetiji (Uredba o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, uradni list RS št. 57/15 in 

36/18). Podpora se izplačuje v obliki deleža stroškov, ki so nastali, oz. s pridobitvijo kredita s 

poroštvom države v celotni višini vrednosti projekta (MKGP 2020d). 

Pomemben ukrep za ohranitev kmetijskih površin je tudi ukrep 11, ki podpira ekološko 

kmetovanje. Konkretneje so plačila pri podukrepu 11.1 namenjena preusmeritvi v prakse 

ekološkega kmetovanja, 11.2 pa v ohranitev teh. Plačila se delijo na ha trajnega travinja z 

obtežbo najmanj 0,2 GŽ (glav živine)  travojedih živali/ha trajnega travinja (MKGP 2020d). 
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Povečevanje obdelovalnih površin v manj dostopnih območij se z ukrepom 13 vzpodbuja s 

plačili  za zemljišča, ki imajo naravne ali druge posebne omejitve (OMD) (MKGP 2020d). 

Pomembna je tudi podpora za dobrobit živali, izvaja se za prašiče, govedo in drobnico in je 

urejena z ukrepom 14 (MKGP 2020d).  

Ukrep 16 pospešuje sodelovanje v smislu  udeležbe ob snovanju novih proizvodov, praks, 

procesov in tehnologij. Podpora se deli predvsem tistim projektom, ki z inovativnimi pristopi 

v tehnološkem razvoju prispevajo nove dosežke in rešitve v kmetijstvu, gozdarstvu in 

živilstvu. Izvaja se z najmanj tremi partnerji (kmetijsko gospodarstvo, svetovalci in 

raziskovalci). Javna podpora je namenjena pokritju  100 % dokazanih stroškov. Najvišji 

znesek podpore je 75.000 evrov, za projekt EIP1 pa 350.000 evrov. Podpora se dodeli za 

projekte za obdobje tudi do 36 mesecev (MKGP 2020d). 

Da bi kmetovalcu pomagali tudi na prodajnem področju, je s podukrepom 16.4 poskrbljeno za 

vzpostavljanje in skrajšanje dobavnih verig in trgov v lokalnem okolju. Kot že ime pove, se 

financira izvedbo takih projektov, ki pospešujejo lokalne trge. Podpora se giblje od 45.000 

evrov do 100.000 evrov (MKGP 2020d). 

Na koncu predstavljamo še podporo za lokalni razvoj LEADER (ukrep 19). Ta omogoča, da s 

sistemom tvornega sodelovanja lokalnih prebivalcev z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) 

odločajo o razvoju in prednostnih nalogah svojega okolja. Vključuje tudi odločanje o virih 

financiranja, s katerimi lokalni prebivalci uresničujejo cilje na lokalnem območju (MKGP 

2020d). 

Financiranje iz naslova II. stebra SKP se razlikuje med posameznimi državami EU in tudi 

znotraj države (MKGP 2020d). 

Najpogosteje so izbrane naložbe v osnovna sredstva za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe 

in plačila za področja z omejitvami. Kot sprememba v naslednjem SKP po letu 2020 bi lahko 

bila velikokrat kritizirana upravna vpletenost v izvajanje II. stebra. Želeni so bolj enostavni 

pristopi z ustrezno odgovornostjo za lažje poslovanje organov upravljanja, plačilnih organov 

in upravičencev (Evropski parlament 2020a).  

MKGP je ob izdelavi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 pripravila s 

pomočjo revizijske hiše Deloitte presojo zastavljenih ciljev in ugotovitve podala v svojem 

poročilu (MKGP 2017b). Poročilo zajema izvajanje programa v obdobju od leta 2014 do 

2016. Analiza je bila opravljena na način zbiranja podatkov iz obstoječih baz ter opravljenih 

intervjujev upravičencev in uslužbencev ARSKTRP (MKGP 2017b).   

                                                 
1 Projekti EIP so projekti, pri katerih kmet na svoji zemlji zaznava problem in išče rešitve. 
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Iz poročila navajamo rezultate prednostne naloge št. 2, ki spodbuja preživetje kmetij in 

krepitev njihove konkurenčnosti v različnih vrstah kmetijstva in v različnih regijah, hkrati pa 

spodbuja inovativnost v tehnološkem razvoju in podpira trajnostno upravljanje gozda. 

Revizijska družba v obdobju analize (2014–2016) navaja, da je razen podukrepa M06.01, 

pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je dal pozitivni učinek, leto 2016 še prezgodaj 

za oceno učinka ostalih podpor (MKGP 2017b).  

2.6 OMD plačila 

Za ohranitev obdelanih kmetijskih zemljišč se posameznim kmetijskim gospodarstvom 

izplačuje pomoč, ki jo imenujemo tudi izravnalno plačilo, z namenom nadomeščanja izpada 

dohodka zaradi naravnih omejitev. V vsakem programskem obdobju Slovenija določi nova 

območja, ki sicer niso gorska, imajo pa druge naravne omejitve. Izplačilo se izvede kot 

nepovratna finančna pomoč. Plačilo posamezniku se določi na hektar in za vsakega 

posameznika posebej (MKGP 2020a). 

Zaradi prekrivanja teh območij s pomočjo iz I. stebra (PONO) se pomoč iz II. stebra (OMD) 

izplača le v pripadajočem znesku. OMD plačilo/ha = fiksni del + (št. točk KMG x vrednost 

točke x 0,45) + preračunano plačilo PONO iz I. stebra. Obrazložitev plačila OMD: kadar je 

PONO manjši od OMD, oz. maksimalno plačilo za ta ukrep (maksimum za plačilo v gorskem 

območju je 450 evrov na ha), je izplačilo OMD enako razliki med zgornjim pragom OMD in 

plačilom PONO (MKGP 2020a). 

2.7 Pomoč mladim kmetom s strani EU 

SKP je močno naklonjena mladim. Pomoč najdemo v večih shemah: 

 I. steber: Plačilo za mlade kmete (MKGP 2020a). 

 II. steber: Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (MKGP 2020d). 

 II. steber: Podukrep 6.1: Zagon za mlade kmete (mladi prevzemniki kmetij) (MKGP 

2020d).  

Mladi kmetje lahko pridobivajo tudi ostale podpore, za katere ni edini pogoj začetnik 

kmetijske dejavnosti (MKGP 2020b). 

Glede na pretekla obdobja imajo boljše pogoje za pridobivanje podpor, vendar se zaradi 

vnaprej pripravljenih načrtov za poslovanje delež pomoči izplača ob koncu obdobja (se 

refundira). Mladi kmetje z zadovoljstvom sprejemajo nove pristope h kmetijski politiki, stanje 

pa si želijo še izboljšati. Vse več je izobraženih mladih kmetov, ki si želijo delati in prodajati 

svoje izdelke po tržno ugodnih cenah (MKGP 2020b).  
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Ocena učinkov, opravljena v okviru MKGP in v izvedbi revizijske hiše Delloite pri 

podukrepu M06.1 (»Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«), je imela pozitivne 

rezultate na začetke opravljanja dejavnosti. Ta podukrep ima pomemben vpliv na zaustavitev 

zmanjšanja kmetijskih gospodarstev, katerih nosilci so stari do 40 let, in na spodbujanje 

generacijske pomladitve (MKGP 2017b). 

2.8 Pomoč srednjim in velikimi kmečkim gospodarstvom s strani EU 

Če povzamemo vsa možna plačila kmetijskim gospodarstvom v Sloveniji, je od vsakega 

kmetijskega gospodarstva odvisno, kakšne so njegove naravne danosti za izpolnjevanje 

pogojev za pridobitev finančnih pomoči. Večja je kmetija, več podpor dobi z neposrednimi 

plačili. Plačila iz II. stebra pa so ob doslednem izvajanju ukrepov prav tako dosegljiva. Taki 

pogoji so bili do sedaj. Prav za večje kmetije, ki se že tako ali tako dobro razvijajo, bodo 

neposredna plačila omejili (Erjavec idr. 2018).  

Poročilo (MKGP 2017b), kjer izvajalec analize Deloitte predstavlja SWOT analizo stanja 

potreb slovenskega kmetijstva, izpostavlja kot pomanjkljivost, ki se tudi v obdobju 2014–

2020 še ni odpravila, šibko kreditiranje investicij v kmetijstvu in gozdarstvu zaradi 

nedostopnega finančnega vira oz. tudi ne dovolj hiter proces vzpostavitve finančnih 

instrumentov. Obenem bi obe vrsti finančne pomoči pomagali izboljšati pridobivanje sredstev 

iz javnih pomoči. 

2.9 Ponudba na slovenskem trgu (banke, leasingi) 

Za financiranje kmetijskih gospodarstev najdemo na slovenskem trgu kar nekaj ponudnikov. 

Deželna banka Slovenije 

Najbolj pristojna banka za kmetijska gospodarstva je Deželna banka Slovenije, ki nudi med 

ostalo ponudbo tudi financiranje za kmetijsko dejavnost. Posojila za obratna sredstva 

pogojujejo le promet pri DBS banki, drugega zavarovanja za posojila do 20.000 evrov in do 

36 mesecev odplačilne dobe ne zahtevajo. Posojila za investicije se izvedejo pod pogojem 

zavarovanja s hipoteko. Možno je financiranje do 500.000 evrov in dobo vračanja 240 

mesecev (Deželna banka Slovenije b. l.). 

Delavska hranilnica 

Imajo posebno ponudbo za kmetovalce, namenjena pa je za investicije v osnovno kmetijsko 

dejavnost, gradnjo gospodarskih objektov, nakup osnovne črede, financiranje živinorejske 

proizvodnje, za nakup mehanizacije, zemlje in ureditev zemljišč, trajnih nasadov, za 
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financiranje dopolnilnih dejavnosti in drugo. Posojila so kratkoročna in dolgoročna, tudi do 

360 mesecev, s spremenljivo obrestno mero. Ostali pogoji: črpanje v gotovini in namensko, 

obročno odplačevanje glavnice, mesečno, trimesečno, polletno ali letno, s tem da je 

plačevanje obresti mesečno. Za zavarovanje zahtevajo hipoteko, zavarovalno premijo, 

kreditno sposobne poroke, poroštvo pravnih oseb, zastavo denarnih sredstev ali zastavo 

nepovratnih sredstev. V drobnem tisku je razviden tudi zapis, da če posojilo ni zavarovano s 

hipoteko, velja obrestna mera za potrošnišo posojilo (Delavska hranilnica b. l.). 

Dokumentacija, na podlagi katere se določata kreditna sposobnost in dinamika odplačila, so 

odločba o statusu kmeta, MIT2 obrazec, vloga za subvencije, potrdilo zadruge o prodanih 

proizvodih za preteklo leto, lastninski list, potrdilo o plačanih davkih, ki ne sme biti starejše 

od 14 dni, promet po računu za šest mesecev in največ tri dni star zemljiškoknjižni izpisek za 

preverbo lastništva (Delavska hranilnica b.l.).  

Posavska Podeželska Banka 

Posojila za kmete so namenjeni financiranju osnovne dejavnosti, gradnji gospodarskih 

objektov, nakupu v živinorejski proizvodnji, nakupu mehanizacije, nakup zemlje in urejanja 

zemljišč, ureditvi trajnih nasadov in za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Posojila so 

lahko odobrena do 240 mesecev. Odplačevanje obresti je mesečno, glavnica po dogovoru. 

Zavarovanje mora biti urejeno s kreditno sposobnimi poroki, ustrezna so tudi poroštva 

pravnih oseb, hipoteka, zastava denarnih sredstevali zastava subvencij (Posavska Podeželska 

Banka b. l.).  

Intesa Sanpaolo Bank 

Agro posojila so premostitvena posojila na kratek rok in dolgoročna posojila za financiranje 

investicij. Doba odplačila je do 240 mesecev. Odplačilo je mesečno ali po dogovoru. 

Zavarovanje: obvezne so menice, bančna vloga ali denarju podobni instrumenti, zastava 

vrednostnih papirjev, zastava enot premoženja investicijskih skladov, zastava nepremičnin, 

zastava premičnin, zavarovanje pri zavarovalnici, zastava police življenjskega zavarovanja, 

poroštvo, garancija ali druge oblike zavarovanja, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno 

tveganje (Intesa Sanpaolo Bank b. l.). 

Nova ljubljanska banka 

V septembru 2020 se je NLB pričela pospešeno ukvarjati s prilagojeno ponudbo za kmete. V 

ta namen ima na razpolago nekaj specializiranih svetovalcev za področje financiranja 

kmetijskih gospodarstev (NLB b.l.). 

                                                 
2 MIT – obrazec, s katerim dokazuje nosilec kmetijskega gopodarstva status kmeta 
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Po pregledu spletnih strani ostalih bank SKB, NKBM, Gorenjske banke, LON, pa specifičnih 

ponudb za kmetovalce nismo zasledili. Zagotovo pa kot kmetovalci lahko pridobijo 

potrošniška posojila za občane ob primernem zavarovanju (SKB b. l.; LON b. l.; NKBM b. l.; 

Gorenjska banka b. l.). 

Leasing 

Vse leasing hiše pod posebnimi pogoji financirajo nakupe strojev in premičnin. Iz navedenega 

je jasno, da za tržno ceno kmetje brez problemov lahko kupujejo opremo za svoje delo, pod 

pogojem, da jim denarni tok poslovanja to dopušča (SKB Leasing 2021).  

Glede na visoko ceno storitve kmetje za nabavo traktorjev prvenstveno črpajo prejeta plačila 

iz II. stebra, nepovratna in povratna sredstva (Votek 2020). 

Bančna garancija 

Odobritev in izdaja plačilne garancije za kmeta brez izdelanih bilanc je tehnično  neizvedljiva, 

saj banke za status kmeta (obravnavajo ga kot fizično osebo) nimajo predvidene možnosti 

izdaje garancije. Tudi zavarovalnice, ki sicer izdajajo zavarovanja za plačila za podjetja in 

samostojne podjetnike, jih za tiste, ki imajo le status kmeta, nimajo. Pri tem je zaskrbljujoče 

tudi to, da institucija v državni lasti ob sklenitvi pogodbe za rejo telet pogojuje garancijo ali 

hipoteko.  Tako ostane kmetu le možnost, da zavaruje svoj posel s hipoteko, kar pa je absurd  

in prevelik strošek glede na prihodek, ki ga bo s sklenjenim poslom ustvaril. Pogodbeni 

partnerji kmeta (v lasti države)  bi se morali pri razpisni dokumentaciji predhodno ustrezno 

informirati, ali kmet pravno formalno pogoj sploh lahko izpolni (SKB b. l.). 

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) 

Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice ponuja financiranje, skladno z aktualnimi 

razpisi. Zadnji razpis A1 (SRRS b. l.) je bil namenjen nakupu in gradnji ali posodabljanju 

kmetij, nakupu zemljišč in živali ter za urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov. Na voljo je 

bilo tri milijone evrov. Ponujali so tudi ugodna likvidnostna posojila za obratna sredstva za 

nakup gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, krme, goriv, kritje transportnih stroškov in stroškov 

dela. Višina posojila je bila od pet do petdeset tisoč evrov za odplačilno dobo največ pet let z 

možnostjo moratorija za dobo enega leta. Nadalje so jeseni imeli tudi razpis za nakup 

kmetijskih in gozdnih zemljišč A2 (SRRS b. l.). Oglašujejo jih kot posojila brez zavarovanja. 

Razpisi so objavljeni javno z vso razpisno dokumentacijo in roki oddaje. Za javne razpise za 

financiranje velja, da imajo omejena sredstva, zato se je na razpis potrebno prijaviti čimprej, 

na prve razpisne roke (SRRS b. l.). 
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Če strnemo raziskavo bank in drugih finančnih institucij, ugotavljamo, da sicer obstaja nekaj 

ponudbe posojil za obstoječa kmetijska gospodarstva. V glavnem so na voljo manjša posojila, 

večja pa so namenjena kmetijskim gospodarstvom s statusom družbe z omejeno 

odgovornostjo in samostojni podjetnik. Nikjer na spletnih straneh ni zaslediti financiranja za 

začetnike, mlade prevzemnike kmetij. Prav bi bilo, da je vsaj v  sklopu skupne kmetijske 

politike zanje bolje poskrbljeno.  

Kmetijsko gospodarstvo je v očeh banke v slabšem položaju v primerjavi s podjetji ali 

samostojnimi podjetniki, ki za svojo dejavnost izdelujejo bilance. Finančne institucije 

prepoznavajo kmeta kot fizično osebo s prilivi iz več področij, pričakovani bodoči prilivi, ki 

vključujejo katastrski dohodek in subvencije, pa so garancija za naložbe samo za krajši rok 

(SKB 2021).  

2.10 Davčni vidik 

Poleg pomanjkanja ponudb na slovenskem bančnem trgu je drugi pomembni dejavnik za 

obstoj in razvoj kmetijskih gospodarstev tudi obdavčitev kmetijskih gospodarstev.  

Osnova za izračun je dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti, kjer so šteti vsi tržni dohodki 

od prodaje kmetijskih proizvodov, predvideni prihodki od pridelave po panjih in drugi 

prihodki, kamor štejemo tudi prihodke, kot so državna pomoč in plačila iz naslova ukrepov 

kmetijske politike (Zeilhofer in Zobavnik 2015). 

Na podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1) (Uradni list RS, št. 9/11, 

47/12, 55/13, 41/14 in 63/16 – ZUKD-2) se davčna osnova določa od proizvodnje na 

zemljiščih in od potencialnih prihodkov. Kot je bilo omenjeno, se štejejo tudi subvencije. 

Dohodnina se deli na celotno število zavezancev na kmetijskem gospodarstvu. Od vseh 

davčnih osnov se odštejejo še davčne oprostitve: 

 Davčna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Letni prihodek 

do 7.500 evrov ne zahteva posebnih evidenc. Kadar pa v dveh zaporednih davčnih letih 

presega 7.500 evrov, je kmetijsko gospodarstvo dolžno določiti nosilca dejavnosti in pri 

davčni upravi priglasiti dejansko ugotovljene prihodke in odhodke oz. normirane 

odhodke. V teh primerih se kot prihodek upoštevajo tudi  subvencije. Velja od 1. 1. 2014 

naprej (47. člen Zakona o dohodnini, Zdoh-2, uradni list RS št. 13/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 

US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19). 

Hkrati je potrebno voditi tudi računovodske evidence (Zeilhofer in  Zobavnik 2015). 

 Davčna osnova, ugotovljena z upoštevanjem normiranih odhodkov. Normirani odhodki  

so odhodki v višini 80 % stroškov celotnih prihodkov, od tega se obračuna davek po 20 

% davčni stopnji. Imenuje se tudi poenostavljeni način ugotavljanja davčne osnove. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0919
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3644
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2078
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0895
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2280
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3267
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0903
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2929
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Slednji način lahko uporabljajo kmečka gospodarstva do 50.000 evrov letnega prihodka 

oz. 100.000 evrov pod pogojem, da je vsaj ena oseba zaposlena za poln delovni čas pri 

zavezancu ter da je socialno zavarovana. V davčno osnovo se upoštevajo tudi nekateri 

drugi dohodki, ki jih upravičenci prejemajo iz naslova ukrepov kmetijske politike in 

drugih državnih pomoči (neposredna plačila).  Do leta 2011 so bile subvencije obdavčene 

do 50 %, sedaj so 100 %. Iz obdavčitve so izvzeti medsosedska pomoč, plačila iz ukrepov 

omejenih možnostih v gorskih območjih in druga plačila v zvezi z omejenimi možnostmi, 

natura 2000, kmetijska okoljska plačila, plačila za dobro počutje živali, neproizvodne 

naložbe in gozdno-okoljska plačila. Ne upoštevajo se tudi ukrepi kmetijske politike za 

dolgoročna vlaganja, izplačila zavarovanj za škodo, denarne pomoči ob nesreči, plačilo 

za vodenje knjigovodstva FADN, dohodek kmetijskega gospodarstva od upravljanja do 

40 panjev. Glede obdavčitev je možna tudi individualna oprostitev katastrskega dohodka 

na prošnjo kmetijskega gospodarstva, za olajšavo pri vlaganjih v osnovno kmetijsko 

dejavnost do 40 %, kamor ne spadajo nakup ali gradnja stavb, nakup kmetijskih zemljišč, 

motornih vozil, razen traktorjev in druge kmetijske in gozdne mehanizacije (Zeilhofer in 

Zobavnik 2015). 

 Ugotavljanje davčne osnove na osnovi pavšala. Zaradi takega načina prikaza  prihodkov 

in odhodkov zavezanci ne morejo uveljavljati škode, dodatnih stroškov in izgubo 

dohodka zaradi višje sile (Zeilhofer in Zobavnik 2015). 

Na navedeni način obdavčevanja so že potekali poskusi omilitve in prošnje na vlado. Na 

poskuse izločitve subvencij iz obdavčitve je vlada obrazložila, da so tudi subvencije prihodek 

od dejavnosti. Po podatkih Statističnega urada predstavljajo subvencije v povprečju preko 50 

% dohodka od celotne kmetijske dejavnosti. Katastrski dohodek je izključno tržni dohodek 

oz. razlika med prihodki od prodaje in stroški pridelave. Ravno zaradi visokega deleža 

subvencij v prihodkih kmečkih gospodarstev bi bila izločitev prihodkov iz naslova davkov 

prevelika izguba za državo. Iz obdavčitve so izločena kmetijskookoljska plačila, plačila z 

OMD itd. Na ta način je iz osnove vzeto približno polovico vseh subvencij (Zeilhofer in 

Zobavnik 2015).  

2.11 Cilji in predlogi za spremembe SKP po letu 2020 

Predstaviti želimo nove začrtane cilje SKP glede na rezultate stanja kmetijske politike v 

preteklosti. Nov strateški načrt je narejen tako, da se večjim kmetom omejijo neposredna 

plačila in se nameni več sredstev ohranjanju podeželja, okolju, dobrobiti živali in investicijam 

(Bizjak 2020). 
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2.11.1 Cilji skupne kmetijske politike za prihodnost 

Cilj v novem obdobju po letu 2020 je imeti en strateški načrt SKP za državo, ki vključuje 

subvencije iz I. in II. stebra ter sektorske ukrepe. Izdelati je potrebno SWOT analizo, določiti 

specifične cilje z intervencijskimi ukrepi in pogoje upravičenosti ter meriti s kazalniki output 

oz. rezultate, kakšen vpliv bo imel ukrep. Potrebna bo letna potrditev evropske komisije s 

finančnim poročilom (Erjavec idr. 2018).  

Finančni načrt za novo obdobje je zmanjšanje ovojnice EU sredstev za: 3,9 % za neposredna 

plačila, 3,9 % za vinogradništvo in 15 % za razvoj podeželja. Povečanje se predvideva za 

čebelarstvo v višini 70 %. Neposredna plačila po letu 2020 se izvajajo kot dohodkovna 

podpora, ki se ne veže več na proizvodnjo. Upravičenci so samo kmetje, ki jim je kmetijstvo 

glavna dejavnost. Tudi v II. stebru so OMD plačila z ukrepi za upravljanje s tveganji. Vstopni 

prag za plačila je 1 ha kmetijskih zemljišč. Navzkrižna skladnost bo strožja. Znižala se bo NP 

posameznega kmečkega gospodarstva, in sicer za stroške dela, in ne bo kmetijskega 

gospodarstva, ki bi prejelo več kot 100.000 evrov. Upravičena država članica (DČ) ima glede 

plačilnih pravic možnost, da jih obdrži ali pa uvede enotno plačilo (»SAPS« za celo Slovenijo 

ali za regije) (Bizjak 2020). 

Prerazporeditveno plačilo pomeni, da se zagotovi prehod sredstev od večjih k manjšim 

kmetijskim gospodarstvom, ni predpisa o denarni ovojnici, financirala se bo iz naslova 

sredstev, ki bi sicer pripadala kmetijskim gospodarstvom z več kot 60.000 evrov neposredne 

pomoči. Če sredstev ne bo dovolj, se bo znižalo tudi osnovno plačilo. Dodatek na plačilno 

pravico oz. hektar bo določila država članica sama. Ta ne sme biti višji od povprečja 

neposrednega plačila v posamezni državi članici. Določi lahko maksimalno število ha na 

kmetijsko gospodarstvo. Za državo članico pa so proizvodno vezana plačila prostovoljna  

(Bizjak 2020). 

Za DČ so v strateškem načrtu obvezne sektorske intervencije za sektorje sadja in zelenjave, 

čebelarstvo in vinski sektor. Drugi sektorji, sektor prašičjega mesa, hmelja, oljčnega olja in 

namiznih oljk, so prostovoljni. Financiranje je izključno preko organizacij proizvajalcev (to 

ne velja za čebelarski in vinski sektor). Ovojnice za Slovenijo znašajo pri vinogradništvu 

4,849 milijonov evrov letno, čebelarstvu 0,649 milijonov evrov letno, za sadje in zelenjavo iz 

nacionalne ovojnice pa velja višina po sedanjih pravilih. Za vse druge sektorje velja prenos iz 

neposrednih plačil, največ 3 % (3,87 milijona evrov) (Bizjak 2020).  

Žal se postavitev in opredelitev vrednotenja SKP po letu 2020 ni izvedla v predvidenem roku 

in višini. Zaradi zaostankov zaradi korona virusa ter zaradi novih potreb po financiranju 

kmetijskih gospodarstev se EU ne opredeljuje več v smislu zmanjšanja proračuna, temveč kot 

navaja evropski poslanec Paolo De Castro (Šubic 2020č): »Zmanjšanje evropskih sredstev za 

kmetijstvo po letu 2020 je bilo aktualno pred izbruhom pandemije, zdaj pa bogatejši proračun 

vidijo kot pomembno orodje za reševanje posledic te krize«. 



28 
 

Glede na zamik reforme se programsko obdobje 2014–2020 podaljšuje še za dodatni  dve leti. 

Novo obdobje se začne  šele od 2023 do 2027,  strateški načrt prične veljati s 1. 1. 2023.  

Sredstva iz nove finančne perspektive pa se  preusmerijo za podaljšani dve leti, tj. za leto 

2021 in 2022 (Kuplenk 2012). 

2.11.2 Drugi predlogi skupne kmetijske politike po letu 2020 

Študenti Biotehnične fakultete v Ljubljani so pri predmetu Ekonomika naravnih virov pod 

vodstvom mentorjev  Emila Erjavca, Luka Juvančiča, Tanje Šumrada in Ilone Rac ter tudi na 

svojo pobudo pripravili predloge (Šubic 2020č) za novo SKP po letu 2020 (Šubic 2020č). 

V predlogu (Šubic 2020č) obravnavajo vsa pomembna področja kmetijstva in njihovo 

financiranje. Povzemamo pa le teme s področja financiranja iz I. stebra, mlade prevzemnike 

kmetij, dosežene dohodke na kmetiji, financiranje naložb v kmetijstvo in predlagano novo 

funkcijo zadrug. 

V I. stebru SKP bi ohranili plačilo na hektar, vendar z bistvenimi spremembami. Tako bi 

prihodek od prodaje razdelili v pet razredov. Predlagajo, da se ukinejo proizvodno vezana 

plačila, ker so zastarela, saj so smiselna le za večje pridelovalce. Tako bi mali kmetje, ki 

ustvarijo manj kot 4.000 evrov prihodkov, dobili po 1.000 evrov letne podpore. Takih kmetij 

bi bilo 38 % in bi spadale v prvi razred. V drugi razred, ki predstavlja 50 % delež, so kmetije 

od 4.000 do 25.000 evrov prihodkov, te bi prejele 200 evrov na hektar. V tretji razred spadajo 

kmetije od 25 do 30.000  evrov prihodkov, te bi prejele 150 evrov na hektar. V četrtem 

razredu so tisti s prihodki od 50 do 100.000 evrov in bi prejeli le 50 evrov na hektar. Zadnji, 

peti razred, so kmetije s prihodki nad 100.000 evrov, s predvidenimi 30 evrov na hektar 

(Šubic 2020č).  

Za hitrejše prevzemanje kmetij v roke mladih kmetov so predvideli, da bi stari gospodarji 

prejemali rento v višini 150 evrov mesečno, če so v pokoju. V primeru, da še delajo na 

kmetiji, bi bili upravičeni plačila prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. Za mlade prevzemnike predlagajo, naj ne bi že na začetku določili porabo 

nepovratnih sredstev, temveč bi po petih letih v poročilu navedli porabo sredstev ter prikazali 

obseg in razvoj kmetije, skladno z že določenim načrtom razvoja kmetije.  Imeti bi morali 

vsaj peto stopnjo kmetijske izobrazbe ali podobno primerljivo izobrazbo. Pri plačilih OMD 

predlagajo, da se naj sredstva namenjajo odpravi konkretnih težav. Ohranili bi le plačila 

kmetom za obdelavo zemlje v nagibu. Na področju socialnih ukrepov predlagajo pomoč ob 

bolniški in porodniški odsotnosti. V skupini predlogov je tudi predlog, da bi mladim ponudili 

štipendije za izobraževanje na kmetijskih programih ter zaposlitev vsaj do pol dobe šolanja 

(Šubic 2020č). 
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Tretje področje ima cilj povečanje povprečnega dohodka na kmetiji. Povprečen faktorski 

dohodek na kmetijo znaša 7.600 evrov, kar 58 % predstavljajo subvencije. Dohodek znaša le 

38 % povprečja EU. Dohodek na kmetijo naj se zviša, delež subvencij pa zmanjša pod 40 %. 

Večino kmetij, 77 %, ustvari manj kot 15.000 evrov dohodka od prodaje, večjega od 100.000 

evrov pa ima le 1,6 % kmetij v Sloveniji. V ta namen predlagajo lažji dostop do kmetijskih 

zemljišč z nakupom ali dolgoročnim najemom, ob sočasnem povečanju produktivnosti na 

zaposlenega in povečanju zaposlovanja. Za izboljšanje socialnega položaja kmetov predlagajo 

nadomestilo za bolniško odsotnost in porodniški dopust. Predlog bi omogočil pomladitev 

gospodarjev kmetij, saj je sedaj povprečna starost 57 let (Šubic 2020č). 

Področje naložb bi strnili samo v en ukrep, naložbe in viri financiranja. Predlagajo 

sofinanciranje rabljenih  kmetijskih strojev. Ohranili bi nepovratna sredstva ter krepili 

sofinanciranje posojil pri komercialnih bankah za naložbe v kmetijska gospodarstva, z 

garancijami, zavarovanji posojil in sofinanciranjem obrestne mere. Kmetje naj bi za večje 

naložbe koristili povratna sredstva (Šubic 2020č).  

Zanimiv predlog imajo tudi glede organiziranosti zadrug, saj predlagajo, naj bi bile to 

organizacije proizvajalcev, npr. za mleko, zelenjavo, sadje, vino. Kmetje bi za svoje 

izobraževanje koristili vavčerje za izbranega svetovalca, tudi tistega, ki pridobi koncesijo za 

svetovanje izven MKGP (Šubic 2020č). Peter Vrisk (Marinčič Jevnikar 2020), predsednik 

zadružne zveze Slovenije, v članku Kmečki glas navaja, da se zaveda, da bo potrebno 

ustanavljati organizacije po sektorjih, predvsem za sadje in zelenjavo, vendar predlaga, da bi 

se več zadrug povezovalo v zadrugo drugega reda in bi ta predstavljala zadrugo proizvajalcev 

(Marinčič Jevnikar 2020). 

Pobuda študentov predstavlja pomembno sporočilo celotni kmetijski politiki in bi jo morali 

upoštevati pri delitvi sredstev SKP ter vsebino predstaviti zakonodajnim telesom, pristojnim 

za kmetijska vprašanja. 

2.12 Pomen digitalizacije v kmetijstvu 

Z drugimi besedami lahko digitalizacijo opišemo kot obdelavo velikih količin podatkov, ki jih 

uporabljamo za odločanje, to je lahko samodejno odločanje oz. krmiljenje procesov (Dolenšek 

2020). 

Jana Petkovšek Štakul (2021) v članku Finance izpostavlja, da se slovensko kmetijstvo v 

primerjavi z ostalimi evropskimi državami prepočasi preoblikuje. Res je viden napredek v 

tehnološki posodobitvi, predvsem v naraščanju števila sodobnejših obdelovalnih strojev. 

Opaža pa primankljaj pri uvajanju sodobnih metod obdelovanja ter upravljanja, ki ga z 

drugimi besedami imenujemo precizno kmetijstvo. Tu omenja tudi zaostanek pri digitalizaciji 
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(Recek 2019). Opominja, da bi bila nujna tudi posodobitev zakonodaje (Petkovšek Štakul 

2021). 

Na konferenci Agrobiznis v februarju 2021 so izpostavili, da je digitalizacija ob učinkovitejši 

proizvodnji pomembna za vstop na globalni trg, hkrati pa nuja v spopadanju s podnebnimi 

spremembami. Po drugi strani pa bi izpolnila tudi željo kmetov, da se ohranja sledljivost 

izvora hrane v prodajni verigi (Petkovšek Štakul 2021). 

Za ponazoritev primera uporabe digitalizacije v kmetijstvu predstavljamo način dela pri eko 

kmetovanju. Digitalne komponente so večinoma že vgrajene v  sodobno kmetijsko  tehniko, 

proizvajalci pa se trudijo, da bi skupaj z razvojem izdelali tako mehanizacijo, da bi omogočila 

ekološko kmetovanje. Krmiljena naprava, ki v velikosti in teži nadomešča človeka,  se lahko 

uporablja za mehansko zatiranje plevela. Uporaba pesticidov bi se tako uporabljala le tam, 

kjer mehanska odstranitev škodljivcev ni možna.  Preko GSM omrežja bi se lahko izvaja 

nadzor, ki bi diagnosticiral stanja in opozarjal uporabnika na morebitne okvare, nujnost 

servisa ali celo odpravljal napake na daljavo. Elektronsko bi se lahko izvajalo in vodilo 

nabavo repromateriala, beležilo v knjigovodske evidence in evidence nadzornih organov. 

Pomembno vlogo bi imela digitalizacija tudi pri izpolnjevanju zahtev, merjenju primerne 

oddaljenosti od vodotokov in evidentiranju količine gnojil, ki se jih potrosi. In še bi lahko 

naštevali. Vse posodobitve pa terjajo svoj čas, od sprejemanja takega načina gospodarjenja do 

finančnih sredstev, ki so za digitalizacijo potrebni (Petkovšek Štakul 2021).  

Leto 2019 je zaznamovano s spoznanjem o nujnosti digitalizacije (The agricultural European 

Innovation Partnership 2020), leto 2020 je to spoznanje potrdilo, v letu 2021 pa je uvedba 

digitalizacije že nujna. Kmetje potrebujejo drugačno tehnologijo proizvodnje, robotizacijo, da 

bi lahko od kmetijstva živeli in preživeli, da bi lahko vlagali v kmetijski razvoj in ob tem 

imeli tudi vsaj 10 dni dopusta. Vsak, ki meni, da je digitalizacija stvar, ki bo v prihodnosti, bo 

kmalu spoznal, da se moti (Dolenšek 2020). 
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3 RAZISKAVA FINANCIRANJA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V 

OSREDNJESLOVENSKI REGIJI 

Raziskava na temo financiranje kmetijskih gospodarstev je bila izvedena v Osrednjeslovenski 

regiji, in sicer na območju KGZS Grosuplje. Izbrane sodelujoče so predstavili tudi terenski 

svetovalci znotraj Kmetijsko gozdarske zbornice glede na to, da želimo v svoj vzorec vključiti 

srednje velika kmetijska gospodarstva, zadolžena in nezadolžena, ter mlade prevzemnike 

kmetij. Vsem je skupno, da prejemajo subvencije. 

Potek raziskave 

Raziskujemo glavno raziskovalno vprašanje, da je financiranje kmetijskih gospodarstev v 

Sloveniji ovira pri nadaljevanju razvoja slovenskih kmetij. 

Skozi teorijo smo raziskali, da skupna kmetijska politika vsem kmetom nudi ustrezne 

finančne spodbude iz I. in II. stebra. Kljub temu da je rešitev s strani pomoči EU in 

posamezne države članice za spodbujanje kmetijske dejavnosti narejena korektno, še vedno 

opažamo, da delež kmetijskih gospodarstev nominalno pada, saj je splošno mnenje, da so bile 

do leta 2020 subvencije smiselna spodbuda za velike kmete. Pripravlja pa se sprememba, z 

novim proračunskim obdobjem naj bi bila ta korekcija tudi izvedena.  

Dodatna sprememba proračuna SKP EU je tudi dejstvo, da imamo pandemijo, ki spreminja 

tudi strategijo SKP EU iz manj v več. 

Praktično obstaja izven politike EU in Slovenije še veliko dodatnih predlogov in pobud, ki 

smo jih dodali že v teoretični del naloge. Predstavili smo tudi  ponudbe finančnih sredstev na 

slovenskem trgu, davčni vidik in subvencije ter digitalizacijo v kmetijstvu, kar nam je bila 

podlaga za raziskavo. 

Izvedba raziskave 

Z raziskavo na podlagi izvedenih polstrukturiranih intervjujev smo pridobili še mnenje 

upravičencev subvencij. Za dodatno mnenje o vsebini intervjujev pa smo zaprosili tudi 

kmetijsko svetovalno službo. 

Vprašalniki so bili razdeljeni na več sklopov, odgovore smo predstavili najprej po sklopih in 

za vsako skupino posebej. V nadaljevanju so izvedene primerjave podrobnosti in razlik v 

odgovorih in vzroki za to. Poiskali smo povezave med rezultati intervjujev in ugotovitvami, 

predstavljenimi v literaturi. Opredelili smo tudi ugotovitve, ki jih v literaturi nismo zasledili. 

V zaključku smo še posebej izpostavili novo realnost, situacijo v času omejitev Covid-19, 

težave pri proizvodnji in prodaji. Na eni strani se soočamo z zaprtjem  institucij, kot so šole, 
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vrtci, restavracije, gostilne, z omejitvijo gibanja med občinami, na drugi strani pa je 

produkcija kmetijskih proizvodov nespremenjena.  

3.1 Vsebina intervjuja 

Izdelani so trije različni tipi intervjuja glede na obravnavano skupino  (Priloga 1, 2 in 3). 

Polstrukturiran intervju je deloma voden, deloma pa pušča intervjuvancu, da pove tudi tisto, 

kar ni bil neposredno vprašan, mnenje pa je skladno s temo magistrskega dela. 

Na koncu se gospodarstvo predstavi z velikostjo obdelovalne kmetijske površine, 

specializacijo kmetije (kmetijstvo, poljedeljstvo), z izkušnjami gospodarja kmetijskega 

gospodarstva, njihovo vizijo ter z njihovim razmišljanjem. 

3.2 Predstavitev anketiranih kmečkih gospodarstev 

Zadolžena kmetijska gospodarstva so tista, ki so najela posojilo, ki ga še odplačujejo. Posojilo 

pojmujemo kot posojilo pri finančni instituciji ali posojilo, ki je zavarovan s sredstvi iz II. 

stebra SKP. Nezadolžena so tista, ki se preživljajo s prodajo svojih izdelkov in prejemanjem 

subvencij. Mladi prevzemniki kmetij so tisti, ki so pričeli z dejavnostjo kot mladi prevzemniki 

in so prejeli ali še prejemajo za to evropska sredstva. Analiza odgovorov je podana v 

osrednjem delu naloge. 

3.3  Predstavitev kmetijsko pospeševalne službe 

Obravnavamo tudi KGZS, enoti Grosuplje in Ivančna Gorica. Vprašanja, ki smo jim zastavili, 

dajejo odgovore na splošen pogled na subvencije in zadovoljstvo kmetov. Vprašali smo jih ali 

opažajo opuščanje kmetijskih gospodarstev in kaj je po njihovem mnenju vzrok. Na to 

vprašanje odgovarjajo, da se sicer kmetijska gospodarstva številčno krčijo in menijo, da 

subvencije za ohranjanje ne učinkujejo več dovolj stimulativno.  

Na vprašanje, ali je na trgu dovolj finančnih sredstev, da slovenski kmet motiviran, da ohranja 

in povečuje kmetijsko gospodarstvo, pospeševalna služba meni, da sredstva so, da pa opažajo, 

da jih kmetje premalo izkoriščajo. Spraševali smo jih tudi o njihovem pogledu na obdavčitev 

subvencij. Po njihovem te obdavčitve ni preveč, saj so obdavčena le plačila, so vezana na 

proizvodnjo. 

Kaj kmetom pomeni svetovalna služba in kako svetovanje koriščajo, nam odgovarjajo, da jo 

koristijo in da so jim svetovalci vedno pripravljeni pomagati. 

Na vprašanja o mladih prevzemnikih in digitalizaciji odgovarjajo, da je veliko mladih kmetov, 

ki se je odločilo za prevzem kmetije, zelo zadovoljnih, saj jim subvencija v višini 45.000 
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evrov omogoča napredek in vidijo v tem rešitev za nadaljevanje kmetijske dejavnosti. Glede 

digitalizacije pa so mnenja, da je predvsem pomembna za mlajše generacije, ki jo tudi hitreje 

in lažje obvladujejo. 

Za konec so dodali, da v njihovih očeh subvencije niso finančni dodatek kmetijskemu 

gospodarstvu, temveč nadomestilo za delno pokritje razlike v ceni med proizvodnimi stroški 

in prodajo. 

3.4 Predstavitev obdobja anketiranja – Covid-19 

V času nastanka magistrske naloge se je začela tudi epidemija z novim virusom. Omejitve so 

se stopnjevale glede na stopnjo okuženosti in ta je dosegla vrh v obdobju izvajanja intervjujev 

s kmetijskimi gospodarstvi v decembru 2020. Kljub temu da v intervjujih ni bilo 

predvidenega neposrednega vprašanja glede vpliva Covid-19, so se kmetijska gospodarstva v 

večini dotaknila tudi aktualne problematike, ko so intervjuvanci izražali svoja mnenja in 

opažanja. V analizi je dodatno obravnavana tudi ta problematika. 
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4 REZULTATI INTERVJUJEV  

Izvedenih je bilo petnajst intervjujev. Pet intervjujev je bilo opravljenih z zadolženimi 

kmetijskimi gospodarstvi, pet z nezadolženimi kmetijskimi gospodarstvi in pet z mladimi 

prevzemniki kmetij. Intervjuvanci so bili izključno nosilci kmetijskih gospodarstev, moški in 

ženske,  v območju KGZS Grosuplje, enota Ivančna Gorica, in so med seboj oddaljeni največ 

do 40 km. Gre za območje, kjer imamo največje pridelovalce krompirja z ugodno lego 

kmetijskih zemljišč, za ravninski del ter za dokaj velike pridelovalce mleka in nekoliko 

manjše pridelovalce govejega mesa. To so tudi glavne dejavnosti vseh intervjuvanih 

kmetijskih gospodarstev.  

Zaradi omejitev Covid-19 so bili vsi intervjuji predhodno dogovorjeni in izvedeni telefonsko. 

Več ali manj so to izpraševalcu navzven dobro poznane kmetije, zato je bila tudi 

pripravljenost intervjuvancev za intervju pozitivno sprejeta. Posamezen intervju je trajal od 

trideset do šestdeset minut. Termin je bil izbran v sredini dneva ob nedeljah, saj so sicer 

kmetje večinoma zasedeni z delom ali drugimi opravki. 

Način interpretacije 

Vse skupine vprašanih so bile vodene skozi podobne sklope vprašanj. Pri sklopu I in II so 

predvidena enaka vprašanja za vse skupine intervjuvancev, zato so tudi obravnavane skupaj. 

Vprašalnik se razlikuje v III. sklopu vprašanj, kjer so za vsak segment predvidena različna 

vprašanja. Podobna vprašanja so spet v IV. sklopu,  sklop V pa vsebuje matične podatke. 

I. sklop vprašanj z naslovom Financiranje kmetijskih gospodarstev obravnava vsa finančna 

sredstva, ki jih kmetijsko gospodarstvo prejema, tako od prodaje, kot s subvencijami. Sklopi 

vprašanj privedejo intervjuvance do vprašanja o novih investicijah in njihovih financiranjih. 

Od vprašanih torej želimo izvedeti, ali sploh gredo v investicije in koliko poznajo ponudnike 

na slovenskem bančnem trgu. 

II. sklop vprašanj z naslovom Slovenske institucije za pomoč kmetu  vsebuje vprašanja o 

obstoječi kmetijski politiki, kakšen delež subvencij prejemajo, kako so zadovoljni s 

svetovalno službo, nadzorniki in kako gledajo na obdavčitev. Postavljeno je še odprto 

vprašanje, kjer povedo svoje mnenje o splošnih pogojih za kmetovanje. 

III. sklop vprašanj je za segment mladi prevzemniki, vzroki za prevzem kmetije. Zanima nas, 

kam so vložili denar in kaj menijo o digitalizaciji na splošno in pri prevzemu kmetije. 

III. sklop vprašanj je za segment nezadolžena kmetijska gospodarstva, pretekle investicije. Tu 

jih vprašamo, iz katerih virov so se financirali, kakšne izkušnje imajo s posojili, kakšne načrte 

imajo za prihodnost in kaj menijo o digitalizaciji na splošno. 
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III. sklop vprašanj je za segment zadolžena kmetijska gospodarstva  oblikovan v smislu 

vzrokov za zadolženost in kakšen je načrt za razdolževanje ter  kaj menijo o digitalizaciji na 

splošno. 

IV. sklop vprašanj je za vse enak in vsebuje razmišljanje in osebno mnenje intervjuvancev o 

stanju v kmetijstvu ter njihovo vizijo za prihodnost.  

V. sklop vsebuje matične podatke intervjuvancev in jih bomo za lažje razumevanje odgovorov 

prestavili najprej. 

V vseh sklopih so podani komentarji, pod katerimi povzemamo tiste, ki so pomembni za 

raziskavo na temo: investicije in financiranja, poznavanje ponudb za financiranje na 

slovenskem trgu, načrtov za prihodnost in mnenja o digitalizaciji. Analiziramo tudi vrste 

prejetih subvencij intervjuvancev in mnenje o obdavčenju subvencij. Pri mladih prevzemnikih 

smo pridobili razloge za prevzem kmetije in  podatek o porabi pridobljene subvencije. Pri 

nezadolženih KMG nas je zanimalo, ali izvajajo investicije in od kod se financirajo.  Pri 

zadolženih KMG pa, za kakšen namen so najeli posojilo in kako ga bodo vračali. 

Zadnji sklop vsebuje odprta vprašanja, kjer smo na zastavljena vprašanja o kmetijstvu nekoč 

in danes, vizija za prihodnost, pridobili dragocene odgovore, ki so ključnega pomena za 

celotno razumevanje pojava zmanjševanja števila KMG v Sloveniji. 

4.1 Sklop V:  Pregled in primerjava intervjuvancev po matičnih podatkih 

Iz preglednice je razvidno, da so vprašani mladi prevzemniki vsi moški v  starosti od 28 do 40 

let in so bolj izobraženi kot nosilci ostalih obravnavanih gospodarstev. Le eden ni zaposlen na 

kmetiji, zato mu je namenjena pomoč le 18.600 evrov. Pomoč v višini 45.000 evrov pa je 

dodeljena tistim, ki so zaposleni samo na kmetijskem gospodarstvu. V povprečju so na 

kmetijskih gospodarstvih več kot 4 odrasle osebe in imajo povprečno 24,6 ha obdelovalnih 

površin. 

Nezadolžena KMG predstavljajo trije moški in dve ženski nosilki, povprečna starost je 52 let, 

po izobrazbi sta dva kmetijska tehnika, po eden pa gimnazijka, kmetovalec in obdelovalec 

kovin. Samo eden je zaposlen izven kmetije, vendar je na kmetiji zaposlena njegova žena. V 

povprečju na kmetiji živi 4,5 odraslih oseb in imajo povprečno 24,6 ha obdelovalnih površin. 

Zadolžena KMG predstavljajo 4 moški in ena ženska nosilka, povprečna starost je 54,2 let, po 

izobrazbi sta dva oblikovalca kovin, dva  kmetijska tehnika in en kmetovalec. V povprečju je 

na kmetiji 2,6 odraslih oseb in imajo povprečno 28,8 ha obdelovalnih površin. 

Zadnja skupina, zadolžena KMG, ima največ obdelovalni površin in je zadolžena zaradi 

investicij. Ima pa najmanj odraslih oseb na KMG. 
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Preglednica 1: Pregled intervjuvancev po matičnih podatkih 

Podatki Spol Starost Izobrazba 

Število 

članov 

KMG 

Zaposlen na 

KMG  

da/ne, če da, 

koliko let 

Velikost 

obdelovalnih 

površin v ha 

mladi prevzemnik 1 moški 33 

diplomirani  

agronom 

5 odrasli  

3 otroci da, 3 leta 35 

mladi prevzemnik 2 moški 34 

kmetijski 

tehnik 

5 odrasli  

2 otroka da, 4 leta 28 

mladi prevzemnik 3 moški 40 

kmetijski 

tehnik 

4 odrasli 

2 otroka 

ne, zaposlen  

izven kmetije 22 

mladi prevzemnik 4 moški 39 

gostinski 

tehnik 

5 odrasli 

1 otrok da, 4 leta 23 

mladi prevzemnik 5 moški 26 

strojni 

tehnik 3 odrasli da, 3 leta 15 

nezadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 1 moški 50 kmetovalec 

6 odrasli 

1 otrok da, 25 let 27 

nezadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 2 moški 52 

kmetijski 

tehnik 

6 odrasli 

2 otroka 

ne, zaposlen  

izven kmetije 25 

nezadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 3 moški 52 

kmetijski 

tehnik 3 odrasli da, 22 let 27 

nezadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 4 ženska 54 kmetovalec 

4 odrasli 

2 otroka da, 24 let 20 

nezadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 5 ženska 52 

gimnazijski 

maturant 

4 odrasli 

3 otroci da, 10 let 24 

zadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 1 moški 45 

obdelovalec 

kovin 

2 odrasla 

3 otroci da, 20 let 40 

zadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 2 moški 59 kmetovalec 4 odrasli da, 30 let 22 

zadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 3 moški 52 

kmetijski 

tehnik 

4 odrasli 

2 otroka da, 30 let 37 

zadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 4 moški 60 

oblikovalec 

kovin 2 odrasla da, 40 let 24 

zadolženo kmetijsko 

gospodarstvo 5 ženska 55 

kmetijski 

tehnik 1 odrasel da, 5 let 15 
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Izpostavljamo strukturo po izobrazbi, ki nam bo koristila pri analizi in vzrokih za rast in 

razvoj. Najbolj so izobraženi mladi prevzemniki, kar je razumljivo tudi zaradi starosti, 

najmanj izobražena pa so zadolžena kmetijska gospodarstva. 

 

Slika 1: Struktura intervjuvancev po izobrazbi 

4.2 Sklop I: Financiranje kmetijskih gospodarstev 

Poglavje intervjuja vključuje vprašanja, kateri so finančni prilivi na KMG, o investicijah in 

financiranju investicij. 

4.2.1 Obstoječe subvencije in postopno zmanjševanje teh 

Vprašanja obravnavajo subvencije in napovedano zmanjševanje. 

Odvisnost slovenskega kmeta od subvencij 

Na trditev, da so vse od uvedbe skupne kmetijske politike slovenski kmetje odvisni od pomoči 

EU, in vprašanje, kakšno je njihovo splošno mnenje o subvencijah, so odgovorili naslednje:  

mladi prevzemnik ena  je mnenja, da so subvencije zaradi nizkih cen kmetijskih proizvodov in 

jih ne bi smeli ukiniti, mladi prevzemnik dve meni, da je finančna pomoč in bi moral kmet 

preživeti brez nje in jo razume kot pohvala za delo, mladi prevzemnik tri meni, da so 

premajhne za območje v nagibu in tudi mlada prevzemnika štiri in pet sta mnenja, da bi lahko 

bile višje. Mladi prevzemniki tri, štiri in pet menijo, da bi morale biti odkupne cene višje, da 

bi se kmetije ohranile. Prepričani so tudi, da se kmete drugod po Evropi bolj podpira. 
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Prav tako mnenje ima nezadolženo gospodarstvo ena, nezadolženo gospodarstvo dva zatrjuje, 

da subvencije niso pravične za vse, nezadolženo KMG tri, da so potrebne zaradi nizkih 

odkupnih cen,  nezadolženo KMG štiri omenja SKP, odkupne cene in omejitve kmeta, 

nezadolženo KMG pet pa tovrstna pomoč ni tako bistvena. 

Zadolženo KMG ena je mnenja, da se lahko ukinejo in zvišajo odkupne cene, ki bi bile tržne, 

da bi postala Slovenija samooskrbna (pridelano v Sloveniji, prodano v Sloveniji). Šele nato 

naj bi izvažali v tujino. Zadolženo KMG dva zatrjuje, da niso pravične za vse, zadolženo 

KMG tri pa je prav zaradi teh subvencij povečalo kmetijo in razširilo osnovno dejavnost ter 

tako pridobilo še več subvencij. Zadolženo KMG štiri in pet sta mnenja, da je dobro, da imajo 

subvencije. 

Pridobili smo splošna in tudi specifična mnenja. 

- subvencije so nujne za preživetje kmetij, 

- so premajhne za območja z omejenimi možnostmi, 

- pomembnejša bi bila uvozna strategija, najprej poraba doma pridelane hrane,  

- največje KMG pravi, da je zadovoljno s subvencijami, saj meni, da so gonilo napredka. 

Torej večina kmetijskih gospodarstev v vseh treh skupinah meni, da so subvencije koristne in 

dobrodošle, vsem pa ni všeč, da je to zgolj nadomestilo za slabše odkupne cene in bi ob 

obstoječih subvencijah morali zvišati še odkupne cene. 

Zadovoljstvo s subvencijami 

Na vprašanje, ali so s svojimi subvencijami zadovoljni, je bil odgovor enoten, da so 

zadovoljni, da jih imajo. 

Vrste subvencij 

Na vprašanje, katere vrste subvencij prejemajo, smo prejeli različne odgovore. Mladi 

prevzemniki kmetij so in še prejemajo enkratno nepovratno pomoč ob prevzemu kmetije, 

štirje od njih so prejeli po 45.000 evrov, eden pa le 18.600 evrov, ker je zaposlen izven 

kmetije. Poleg tega prejemajo še subvencije iz I. in II. stebra, kot so plačilne pravice, zelene 

komponente, ekološko kmetovanje, OMD, dobrobit živali, PONO, KOP OP, mleko v gorskih 

območjih. Subvencije so nanizane v spodnjem grafu po segmentih kmetijskih gospodarstev. 
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Slika 2: Pregled prejetih subvencij 

Iz slike 2 je razvidno, da mladi prevzemniki uveljavljajo največ vrst plačilnih pravic, 

nezadolžena kmetijska gospodarstva koristijo sorazmerno tako iz I. stebra kot iz II. stebra, 

vendar v manjši meri kot mladi prevzemniki. Najmanj različnih vrst subvencij pa koristijo 

zadolžena kmetijska gospodarstva. 

Uporaba subvencij 

Vsi so povedali, da subvencije uporabljajo za tekoče stroške, nakupe škropiv, gnojil, za tekoče 

investicije v obratna sredstva, zadolžena kmetijska gospodarstva pa za vračilo posojil. 

Predlogi v zvezi s subvencijami 

Z naslednjim vprašanjem jih znova spodbudimo, da izrazijo svoje mnenje in predlog v zvezi s 

subvencijami. Trije od vprašanih so odgovorili enotno, in sicer da je delitev subvencij 

nepravična, saj jih dobijo tudi tisti, ki imajo v lasti le zemljo, ki jo sicer sami ne obdelujejo, 

temveč jo oddajajo in torej niso proizvajalci. Prav tako pa ni pravično to, da ni pomembno, 

koliko KMG proizvede in kako kakovostni so izdelki, ampak le, koliko zemlje imajo v lasti. 

Tako menijo večinoma mladi prevzemniki, ki so motivirani, da proizvedejo boljše in več in 

sodelujejo z organizacijami in zadrugami. Rezultate svojih poskusov delijo tudi z drugimi 

kmetovalci. Drugi konkretnih predlogov niso imeli. 

Ohranitev obsega proizvodnje brez subvencij 

Različna mnenja smo prejeli na zastavljeno vprašanje, ali bi uspeli ohraniti nivo proizvodnje 

tudi, če subvencije ukinejo. Mladi prevzemnik ena meni, da bi obseg ostal, vendar bi 
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obdeloval le zemljo v ravnini, v nagibu pa se bi zaraščala, mlada prevzemnika dva in štiri bi 

ohranjala dosedanji obseg, mlada prevzemnika tri in pet pa menita, da bi ga zmanjšala. Mladi 

prevzemnik tri, ki je zaposlen, meni, da bi kmetovanje opustil in se posvetil samo službi. 

Nezadolžena kmetijska gospodarstva ena in dva menita, da bi lahko ohranjala obseg, 

nezadolženo KMG tri trdi, da ne,  razen če bi bile odkupne cene višje, nezadolženo KMG štiri 

meni, da bi lahko ohranil, vendar na račun tega, ker niso zadolženi in imajo dopolnilno 

dejavnost (turizem), nezadolženo KMG pet pa zatrjuje, da je to mogoče, vendar le, če imajo 

pomoč širše družine. 

Zadolžena KMG ena in pet sta izrazila dvom o zmožnostih, saj sta zadolženost in nizka 

odkupna cena ovira za nadaljevanje kmetovanja, prav tako je mnenja zadolženo gospodarstvo 

štiri, zadolženo gospodarstvo dva bi zmanjšalo obseg, zadolženo kmetijsko gospodarstvo tri 

pa ne dvomi v zmanjšanje obsega.  

Vsi, ki so izrazili dvom, da bi lahko še ohranjali obseg proizvodnje brez subvencij, so rejci 

govejih živali. Samo eden je pridelovalec mleka. Pozitivno, da bi ohranili obseg, pa so 

odgovorili vsi pridelovalci krompirja. Odgovori torej odražajo trenutno situacijo na trgu, ko se 

je zaradi epidemije ustavila prodaja govejega mesa, cena je padla in ne zagotavlja kmetu 

vračilo vloženega dela in dobička. 

Sprejemljive odkupne cene 

Na vprašanje, kakšen cene iz njihove proizvodnje bi bile ustrezne za nadaljevanje opravljanja 

kmetijske dejavnosti, so mladi prevzemniki ena, tri in pet, ki so pretežno govedorejci, 

odgovorili, da bi morala biti odkupna cena vsaj 20–30 % višja, kar pomeni iz obstoječe cene 

3,00 evre na kilogram na vsaj 3,70 evrov na kilogram, kot jo imajo kmetje v EU. Mlada 

prevzemnika dva in štiri imata krave molznice in menita, da bi morala biti odkupna cena 

mleka bistveno višja. Za dosego višje odkupne cene razmišljata o prosti reji. 

Nezadolžena KMG ena in dva se ukvarjata s pridelavo krompirja in menita, da je cena 

krompirja od 0,20 do 0,25 evra na kilogram prenizka, da si želijo vsaj 0,30 evra na kilogram. 

Nazadolženo kmetijsko gospodarstvo tri je govedorejec in je v svojem predlogu enakega 

mnenja kot mladi prevzemniki, in sicer cena bi se morala gibati od 3,60 do 3,80 evrov na 

kilogram. Nakupna cena bikca je od 800 do 900 evrov, ko ga proda, dobi zanj 1.300 evrov. Po 

dveh letih je to majhen zaslužek, če odšteje še vse stroške. Nezadolženo kmetijsko 

gospodarstvo štiri in pet imata krave molznice. Kmetovalka nezadolženega gospodarstva štiri 

je poudarila, da bi morale biti cene vsaj v razmerju 1 proti 2, če primerjamo ceno mleka v 

prodajalni. Sedaj je razmerje 1 proti 3. Pove še, da pridelajo letno 120.000 l mleka, od tega ga 

doma predelajo 10.000 l v mlečne izdelke. 
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Zadolžena kmetijska gospodarstva so v glavnem pridelovalci mleka, KMG ena, tri in štiri. Vsi 

so enotnega mnenja glede cene, ki naj bi bila enkrat višja ali vsaj 0,30 evrov na liter. Cena je 

odvisna tudi od vsebnosti maščob in beljakovin v mleku. Večja pridelovalca mleka 

predstavnika zadolženega gospodarstva ena in tri imata prosto rejo in najnovejšo tehnološko 

moderno molznico z robotom. S tem pridobita tudi višjo odkupno ceno mleka, ki je višja za 

10 centov na liter. Boljša odkupna cena sicer komaj pokrije tudi kvalitetnejšo krmo in 

investicijo v avtomatiziran nadzor, hranjenje ter molžo, vendar je pri ekonomiji obsega 

zadovoljiva. Zadolžena KMG dva in pet vztrajata na tradicionalni reji GŽ s privezi. 

Zadolženo KMG dva razmišlja o preusmeritvi v drobnico, za katero se letos uvaja nova 

spodbuda, hkrati pa se obetajo primerne odkupne cene mesa, saj je trenutno bolj iskano meso 

kot goveje. Njegova primarna dejavnost je pridelava krompirja. 

4.2.2 Investicije in II. steber SKP 

Vprašanja se nanašajo na planirane investicije in njihovo financiranje. 

Panoge intervjuvancev 
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Slika 3: Panoge intervjuvancev 

Izmed vseh intervjuvancev imamo le dva pridelovalca krompirja in sta nezadolženi KMG. 

Zaradi kolobarjenja in gnojenja imata oba še dodatno rejo govedi. 

Zadovoljstvo glede obsega proizvodnje 

Na vprašanje,  ali so z obsegom zadovoljni, so mladi prevzemniki ena, tri, štiri in pet, ki so 

rejci GŽ, odgovorili, da bi bilo potrebno obseg povečati, kolikor jim prostor dopušča. Mladi 
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prevzemnik dva, ki ima edini prirejo mleka, ima v načrtu posodobitev, in sicer prehod na 

prosto rejo. 

Nezadolžena KMG ena in dva, ki gojita krompir, sta z obsegom zadovoljna, saj sta zaradi 

površin in skladiščnih kapacitet omejena na sedanji obseg. Nezadolženo KMG tri, ki je rejec 

GŽ, je obseg pravkar povečalo, nezadolžena KMG štiri in pet, pridelovalca mleka, imata 

trenutni obseg optimalen, se pa zavedata, da bi bilo potrebno za boljši zaslužek obseg 

povečati. 

Zadolžena KMG ena, tri in štiri, ki pridelujejo mleko, so z obsegom zadovoljna. Zadolženo 

KMG ena dodaja, da kljub temu da je obseg optimalen, ocenjuje, da bi se cela družina lahko 

preživljala doma le, če bi imela letni prihodek na kmetiji od 40.000 do 50.000,00 evrov. 

Povečanje obsega pomeni večji hlev, večje površine za pridelavo krme, več delovnih rok, kar 

je začaran krog. Zadolženo KMG dva, ki ima govedorejo ob osnovni dejavnosti pridelave 

krompirja, se preusmerja v ovčerejo. Zadnje, zadolženo KMG pet, pa nima možnosti 

povečanja, razen nove investicije v hlev, za katero pa se nosilec KMG sam ne bo odločil. 

Potrebno bo predati kmetijo v roke mlajši generaciji, kar je edina možnost za investicijo in 

povečanje kapacitet. 

Ne glede na to, ali so kmetijska gospodarstva zadolžena ali nezadolžena oz. mladi 

prevzemniki, so mnenja, da so obseg kolikor je bilo možno z lastnimi sredstvi in subvencijo 

razširili do maksimalno sprejemljive kapacitete za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Vsi pa 

se zavedajo, da bi bilo možno obseg povečati z investicijami. Omejitve investicij so zaradi 

starosti nosilcev kmetijskih gospodarstev, ozke usmerjenosti obravnavanih kmetijskih 

gospodarstev, ki so zastopani le v treh glavnih panogah in zaradi vpliva izobrazbene strukture. 

Mlajši nosilci  kmetij, ki so bolj izobraženi, imajo več idej, lažje se prilagajajo spremembam 

in vedno iščejo nove možnosti in tudi sprejemajo večje tveganje za izpolnitev ciljev. 

Načrtovanje investicij, viri financiranja, izkušnje pri zadolževanju 

Z vprašanjem, ali so v svojem srednjeročnem načrtu nameravali izvesti kakšno investicijo, 

smo želeli izvedeti, kaj bodo te investicije in iz katerih virov se bodo financirale ter ali so 

najeli posojilo v preteklosti, pod kakšnimi pogoji in če razpolagajo z mnenjem drugih. 

Mladi prevzemniki imajo načrte za prihodnost, kar je razumljivo že zaradi mladosti in večje 

motivacije za napredek, hkrati pa opažamo, da so med seboj bolje povezani in dobro 

posnemajo primere dobre prakse. Mladi prevzemnik ena ima še sredstva iz naslova mladega 

prevzemnika in namerava povečati hlev in skladišče ter obnoviti strojni park. Opravlja še 

zimsko službo, prodaja les in dela na kakovosti pridelane hrane (žita) sam in v sodelovanju s 

pospeševalno službo. Mladi prevzemnik dva ima v načrtu preurediti sedanji pokriti prostor v 

moderen hlev proste reje. Glede na subvencijo in dodatno dejavnost kmetijstvo se bo denar za 
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investicijo našel doma. Ostali mladi prevzemniki tri, štiri in pet pa večjih investicij nimajo v 

načrtu. 

Nezadolženo KMG ena, ki prideluje krompir, odgovarja, da imajo vedno več manjših 

investicij, saj imajo že dolga leta pakirnico krompirja za trgovske centre, da počasi predaja 

vodenje kmetijskega gospodarstva sinu, na kmetiji pa živijo štiri generacije. Vedno se 

financirajo iz lastnih virov. Že sedaj imajo veliko ekonomijo obsega in dosegajo višjo dodano 

vrednost krompirju zaradi pakirnice. Tudi nazadolženo KMG dva se ukvarja s krompirjem, 

tudi predaja vodenje mlajši generaciji, vsi pa se zavedajo, da brez investicij ne bo večjega 

zaslužka. Srednjeročno se še niso odločili, v kaj bodo investirali. Nezadolženo KMG tri, s 

hlevom govejih pitancev, je pravkar izvedlo prenovo hleva, saj ni uspelo pridobiti gradbenega 

dovoljenja za nov hlev na obstoječem posestvu. Zelo ostro je nosilec KMG kritiziral 

zakonodajo, ki se je za kmete spremenila. Gospodarska poslopja ne spadajo več pod okrilje 

države (upravne enote) temveč pod občino, ki izdaja gradbena dovoljenja za gospodarska 

poslopja v okviru svojih OPN načrtov. To predstavlja dodaten razlog za omejitev širjenja 

kmetijskih gospodarstev. Financirali so se z lastnimi prihranki iz kmetijskega gospodarstva, z 

dopolnilno dejavnostjo in s prevozništvom. Nezadolženo KMG štiri, ki prideluje mleko, ima 

velike stroške z vodo in električno energijo, zato v svoj načrt postavlja samooskrbo z vodo in 

električno energijo. Pogrešajo pa subvencije iz tega naslova. Že več let spremljajo razpise, 

vendar tovrstne podpore ne zasledijo. Ne razumejo politike, ki tovrstne samooskrbe ne 

podpira. Nezadolženo kmetijsko gospodarstvo pet pa ima v načrtu novo streho na hlevu, ki jo 

bodo investirali z lastnimi sredstvi. Nosilka se poleg kmetijske dejavnosti ukvarja tudi z 

rejništvom, zakonski partner pa opravlja sezonska priložnostna dela s kombajnom. 

Zadolženo KMG ena prideluje mleko in je investicijo v hlev končalo pred leti. Nameravajo 

postaviti strojno lopo, v načrtu pa imajo tudi gradnjo hiše, za katero bo vzela kredit žena, ki je 

zaposlena izven kmetije. Zadolženo KMG dva prideluje krompir in bo gradilo skladišče 

krompirja, nameravajo pa kupiti tudi delovni stroj hardwester, ki je namenjen čiščenju gozda, 

saj bodo s prodajo lesa delno poravnali investicije. Delno se bodo financirali  iz dodatne 

dejavnosti, ki jo opravlja žena (računovodstvo), najeli pa so tudi manjši kredit pri DBS banki. 

Zadolženo KMG tri je za investicijo v teku, avtomatizacijo molže, najelo kredit pri SRRS iz 

Ribnice, kjer so izpolnjevali vse zahtevane pogoje. Posojilo z ugodno obrestno mero so 

pridobili za deset let. Zadolženo KMG štiri, ki ima krave molznice, dela silos in je vzelo 

kredit pri DBS za dobo pet let in z vračilom s subvencijami. Zadolženo KMG pet, ki goji 

goveje pitance, je prav tako vzelo posojilo pri DBS za dobo pet let z vračilom s subvencijami. 

Kredit je nosilka KMG porabila za postavitev strojne lope. 

Od vseh skupin vprašanih nismo prejeli nobenega komentarja v zvezi z informacijami o 

kreditiranju pri finančnih institucijah. V glavnem prevladujejo pri zadolženih kmetijskih 

gospodarstvih manjša priložnostna posojila, ki ne zahtevajo dodatnih zavarovanj, tako sedaj 

kot tudi v preteklosti. V glavnem ugotavljamo, da na področju kreditiranja ni znanja in 
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poučenosti KMG niti informiranosti s strani finančnih institucij.  Samo eno gospodarstvo je 

omenilo, da pozna kmeta, ki se je zadolžil za investicijo za hlev na osnovi povečanja krav 

molznic ter na osnovi pričakovane cene mleka, ki je bila pred 15 leti bistveno boljša. Cena je 

čez noč padla in je kljub večjemu obsegu proizvodnje zaradi investicije utrpel izgubo. Tako 

posojila ni mogel odplačati v predvideni višini. Ugotavljamo, da samo en primer slabe prakse 

neugodno vpliva na okolico, ki v načrtovanju nadaljnjih investicij še bolj stagnira. 

4.2.3 Načrti za prihodnost 

Spraševali smo o načrtih glede nadaljevanja opravljanja kmetijske dejavnosti. Veliko idej 

imajo mladi prevzemniki, ki razmišljajo tako o povečanju ekonomije obsega (povečanje 

črede), kot tudi s samooskrbo doma skotenih telet. Želijo zmanjšati stroške in povečati dodano 

vrednost. Zanimiv je tudi predlog o širitvi na dejavnost zelenjadarstva, vendar je ovira 

dodatna delovna moč. Več ali manj se kmetije racionalizirajo v smislu manj ročnega in več 

strojnega dela, vendar je za določene dejavnosti še vedno potrebna delovna sila. Pri 

nezadolženih kmetijskih gospodarstvih bolj razmišljajo o diverzifikaciji in računajo na 

potomce ter dopolnilne dejavnosti. Pri zadolženih kmetijskih gospodarstvih opažamo, da 

nameravajo nadaljevati z govedorejo, oz. se želijo preusmeriti v ovčerejo, mlekarji pa želijo 

povečati površine z nakupi kmetij, ki se opuščajo. 

Mladi imajo načrte, ideje, prevzemajo tveganje in iščejo rešitve. Investicije in digitalizacija so 

naslednji korak. Pri starejši generaciji v obeh segmentih pa opažamo večjo previdnost, saj 

posegajo ali so posegali po kreditih le za manjše investicije. Kdor računa, da bodo kmetijsko 

gospodarstvo prevzeli potomci, skupaj z mladimi sestavlja načrte za prihodnost. 

4.3 Sklop II: Slovenske institucije za pomoč kmetu 

Vsebuje vprašanja o obstoječi kmetijski politiki, kakšen delež subvencij prejemajo, kako so 

zadovoljni s svetovalno službo, nadzorniki in kako gledajo na obdavčitev. Postavljeno je še 

odprto vprašanje, kjer povedo svoje mnenje o splošnih pogojih za kmetovanje. 

4.3.1 Kmetijska politika 

Ocena slovenske kmetijske politike, kolikšen delež subvencij prejema posamezna KMG glede 

na celotne prihodke, kakšni so pogoji za subvencije, delo institucij in njihovih nadzornikov. 

Ocena SKP EU in Slovenije v očeh KMG 

Na vprašanje, kako bi na splošno ocenili sedanjo kmetijsko politiko v EU in v Sloveniji ter 

kakšna je njihova usmeritev do kmetov, so bili najbolj zgovorni mladi prevzemniki kmetij.  



45 
 

Mladi prevzemnik ena oporeka subvencijam v tiste sektorje, ki jih je že sedaj preveč in te 

politike ne razume. Prav tako meni, da je Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi 

državami premajhna zaradi omejenih površin. Glede usmeritve do kmeta omenja še, da je 

politika sicer bila postavljena v dobro kmetu, da pa se pravila prehitro menjajo in so 

neživljenska. Navaja primer ukinitve subvencije za lucerno. Tudi zaradi tega kmet izgublja, 

saj najprej investira z namenom pridobitve denarnih sredstev, po spremembi pa mu ostane  

pridelek, ki ga sicer ne bi sejal. Mladi prevzemnik dva navaja, da se vsak politik, ki je 

imenovan za predstavnika kmetov, zaveže, da se bo zavzemal za kmeta, potem pa se to 

izjalovi, kot je navada v politiki. Meni, da slovenska politika nima posluha za slovenskega 

kmeta. Navaja tudi primer stavke kmetov v Ljubljani, ko je na prizorišče prišlo vsega 50 

kmetov, bilo pa je 200 policistov. Kaže tudi na to, da ni enotnosti med samimi kmeti. Mladi 

prevzemniki tri, štiri in pet prav tako menijo, da je navzven vse lepo, da pa politika zaostaja 

za potrebami kmetov.  

Nezadolžena kmetijska gospodarstva navajajo, da politika ne dela v prid kmetom. Slovenska 

politika bi moral sprejeti take ukrepe, da bi bila doma pridelana hrana najprej prodana doma 

po tržni ceni in višek prodan v izvoz, ne pa obratno. Da kmet v EU in v Sloveniji nista 

enakovredna, da je bilo letos najslabše leto tudi zaradi virusa, kar se je močno odrazilo na 

sektorju prireje govejega mesa. Pridelovalci mleka so komentirali odkupno ceno. Moti jih 

tudi, da nihče ne nadzira inšpekcijskih služb. Včasih so neživljenjski pogoji, ki jih ni možno 

uresničiti in je kmet v podrejenem položaju, saj ima inšpekcija vedno prav. 

Zadolženo gospodarstvo ena je navedlo primer neusklajenih pogojev EU in Slovenije, ko je 

ob nakupu robota za gnojevko po slovenski zakonodaji potrebno le lokacijsko dovoljenje, po 

EU zakonodaji pa tudi gradbeno dovoljenje. Pri konkretno omenjeni investiciji kmet ni 

izpolnjeval ustreznih pogojev in sredstev, kljub investiciji, ni dobil. Zadolženo KMG tri pove, 

da politika  podpira le ohranjanje površin, proizvodnje pa ne. Subvencije dobivajo zgolj 

lastniki.  Zadolženo KMG štiri meni, da je Slovenija dežela malih kmetij, ki so se ohranile 

zaradi subvencij. Da se podpira napačni sektor, sektor govejega mesa. Da je politika 

prezahtevna, veliko je pogojev, ki jih morajo izpolnjevati tako evidenčno kot praktično. 

Če povzamemo, slovenski kmetje se počutijo manj vredni od evropskih, saj se ne počutijo 

koristni, temveč izkoriščeni. 

Ocena dela kmetijskih institucij 

Na vprašanje o delu institucij MKGP in ASKTRP so spet bolj zgovorni mladi prevzemniki. 

Mladi prevzemnik ena navaja, da je sicer načeloma zadovoljen, ko pa ima specifična in 

strokovna vprašanja, nanje ne dobi ustreznega odgovora. Mladi prevzemnik štiri pravi, da so 

bolj dostopni in odzivni svetovalci na KGZS. Tako na primer ni zadovoljen, ker je kot mladi 

prevzemnik kupil nov stroj in ker ni davčni zavezanec, ni dobil povrnjenega davka. Take 



46 
 

informacije so dobrodošle, da se na problem vnaprej opozori vsaj začetnike. Ostali nanje 

nimajo pripomb. 

Pri nezadolženih in zadolženih kmetijskih gospodarstvih opažamo, da jih tovrstna pomoč niti 

ne zanima ali je ne potrebujejo, če pa so jo, so bili z njo zadovoljni. 

Delež prejetih subvencij v celotnih prihodkih KMG 

Odgovore na vprašanje o deležu subvencij v celotnih prihodkih kmetijskega gospodarstva 

smo prikazali v obliki tabele. Vsakemu KMG smo dodali še panogo. 

Preglednica 2: Pregled deležev subvencij od celotnih prihodkov po posameznem KMG 

Panoga intervjuvancev 

Delež subvencij 

od celotnih 

prihodkov 

KMG 

mladi prevzemnik 1 - govedoreja 20 % 

mladi prevzemnik 5 - govedoreja 20 % 

nezadolženo KMG 4 - krave molznice 20 % 

nezadolženo KMG 2 - krompir 15 % 

nezadolženo KMG 3 - govedoreja 13 % 

mladi prevzemnik 2 - krave molznice 10 % 

mladi prevzemnik 3 - govedoreja 10 % 

mladi prevzemnik 4 - krave molznice 10 % 

nezadolženo KMG 1 - krompir 10 % 

nezadolženo KMG 5 - krave molznice 10 % 

zadolženo KMG 2 - govedoreja 10 % 

zadolženo KMG 1 - krave molznice 9 % 

zadolženo KMG 3 - krave molznice 9 % 

zadolženo KMG 4 - krave molznice 9 % 

zadolženo KMG 5 - govedoreja 8 % 

Ocene posameznih KMG so različne tako po panogi kot tudi po segmentu intervjujanih, zato 

nam podatek služi kot povprečje osnove za izračun davkov na prejete subvencije. Če 

upoštevamo, da večji del prejetih subvencij predstavljajo neposredna plačila, ki so obdavčena, 

sklepamo, da je obdavčitev tudi finančno pomemben del odhodka kmetije. Delež subvencij 

pomeni tudi pomemben del prihodkov kmetije, ki bi se zaradi morebitne ukinitve bistveno 

zmanjšal. 

Mnenje o pogojih za pridobitev subvencij 

Na vprašanje, ali so pogoji za pridobitev subvencije sprejemljivi, je v skupini mladih 

prevzemnikov izstopala izjava mladega prevzemnika štiri, govedorejca, da ga motijo pogoji 

za pridobitev, in sicer konkretno opravljen tečaj za govedorejca, ki ga mora opraviti zaradi 



47 
 

neustrezne kmetijske formalne izobrazbe, čeprav že vse življenje dela na kmetiji. Meni, da gre 

zgolj za pobiranje tečajnine in formalnost in ne za pridobivanje strokovnosti. 

Tako zadolžena kot nezadolžena KMG so mnenja, da pravila poznajo in se jih držijo, čeprav 

so včasih prezahtevna in jih je težko izpolnjevati (iztek gnojevke ob  deževju). 

Ocena postopkov za izpolnitev vlog 

Vprašanje, kakšni se jim zdijo postopki in obseg dela za pripravo vlog za subvencije in ali jih 

opravijo sami ali potrebujejo pomoč, smo dobili dokaj enoten odgovor, da se na vlogo 

spoznajo in jo že sami pripravijo in oddajo preko svetovalne službe, ki jo še pregleda. 

4.3.2 Svetovalna služba 

Kmetom je na razpolago svetovalna služba v okviru lokalne enote KGZS. 

Ocena zadovoljstva dela terenskih svetovalcev 

Vsebuje podatke, da je v okviru KGZS organizirana pomoč terenskih svetovalcev, kako 

razumejo to pomoč, ali jo izkoriščajo, njihov pogled na tovrstno pomoč in ali so z njo 

zadovoljni.  

Mladi prevzemnik ena pravi, da je podpisal pogodbo za koruzo in ozimno žito, kjer je 

določeno, da bodo prišli svetovalci na ogled vsaj dva do trikrat. Ker jih ni bilo, je nad njimi 

razočaran. Meni, da to ni spodbuda za mladega kmeta. Ostali mladi prevzemniki menijo, da 

so svetovalci strokovni in so z njimi zadovoljni. 

Obe ostali skupini nezadolžena in zadolžena kmetijska gospodarstva dobro poznajo to službo 

in jo tudi koristijo, če jo potrebujejo. Menijo, da so odzivni, pred časom epidemije so 

organizirali ekskurzije, kar je bilo za marsikoga poučno in so se jih radi udeleževali. Sicer pa 

jih o novostih obveščajo.  

Kmetijstvo nekoč in danes 

Z navedenim vprašanjem smo hoteli izvedeti, v kakšno smer je šel njihov razvoj od začetka 

njihovega kmetovanja in ali se je kaj spremenilo? Mladi prevzemniki, ki so za prevzem 

nosilca kmetijske dejavnosti prejeli subvencijo, so jo preudarno porabili skladno z načrtom. 

Dopolnjevali so obstoječe kmetijsko gospodarstvo s tistim, kar je bilo najbolj potrebno, 

obnovili so  hlev, dokupili strojne priključke, traktor, povečali čredo, da se je delo 

poenostavilo in produkcija povečala. 
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Pri ostalih dveh skupinah KMG so odgovori podobni. Vsi so kmetije podedovali od svojih 

staršev, ki so leta vlagali v razvoj. Razlika od prevzema do današnjega časa je vsekakor 

očitna, saj je strojno delo zamenjalo ročno, kmetije so se specializirale za določeno panogo. 

Pri pridelovalcih krompirja smo dobili podoben odgovor, da specializacija samo s krompirjem 

ne gre, saj je nujno potrebno, da vzporedno gojijo tudi govejo živino, zaradi gnoja in 

kolobarjenja. Pridelovalci mleka niso ostali samo pri tej dejavnosti, zaradi slabih odkupnih 

cen so se pričeli ukvarjati tudi s predelavo mleka v mlečne izdelke in s tem dosegli boljše 

tržne cene. 

Pridobivanju informacij o novostih 

Na vprašanje, kako se seznanjajo z novostmi, so vse skupine odgovarjale podobno. Večina jih 

je odgovorila, da se zanimajo sami, predvsem mladi prevzemniki so odgovorili, da so se že v 

šoli povezali med seboj in tudi sedaj komunicirajo in si izmenjujejo izkušnje in informacije. 

Tako zadolžena kot nezadolžena kmetijska gospodarstva pa spremljajo novosti iz časopisov in 

interneta, tisti pa, ki so vključeni v združenja (krompirja, mleka), pridobivajo informacije tudi 

na ta način. 

4.3.3 Nadzorniki 

Kontrolo izpolnjevanja pogojev na ARSKTRP izvajajo nadzorniki, ki prihajajo na KMG. 

Ocena dela nadzornikov 

Ocena se nanaša na zadovoljstvo ob obiskih nadzornikov v zvezi s subvencijami, ali je bila 

ugotovljena kakšna nepravilnost in ali so bili kaznovani. Pri mlademu prevzemniku tri je bila 

enkrat napisana napačna številka poljščine in zaradi tega subvencija ni bila izplačana, kljub 

temu da je napako naredil nadzornik. Pri ostalih mladih ni posebnosti. 

Pri nezadolženih kmetijskih gospodarstvih je imelo pripombo nezadolženo KMG tri, mlekarji, 

ki imajo izplačilo za dobrobit živali in menijo, da pripustitev teleta h kravi ne more biti prosta, 

temveč le s privezom, kar pa je v nasprotju s pogoji za dobrobit živali. Menijo, da so včasih 

zahteve neživljenjske. Isto KMG je imelo problem z deževnico, zaradi katere je uhajala 

gnojevka. Nepravilnost so odpravili. Od vseh zadolženih KMG je samo zadolženo KMG tri 

omenilo, da so bili kaznovani zaradi neurejenih evidenc. Vsi ostali vedo, kakšna so pravila, se 

jih držijo, menijo pa tudi, da so bili sprva nadzorniki nepoučeni (študenti), sedaj pa so 

korektni in strokovni in so z njimi zadovoljni. 
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4.3.4 Obdavčitev 

Na vprašanja, kakšno je njihovo mnenje o obdavčitvi subvencij, ali vidijo v zvezi z 

obdavčitvijo zanje kakšno rešitev, kaj bi zanje pomenilo, da jih oprostijo plačila davka na 

subvencije, ali bi bilo zanje finančno ali moralno zadoščenje, so mladi prevzemniki odgovorili 

podobno. Prav bi jim prišel vsak evro. Dobro je, da niso obdavčena proizvodno vezana 

plačila. Glede obdavčitve je pozitivno tudi to, da imajo olajšave, če kupijo stroj. Vsi pa so 

menili, naj del tega ne zahtevajo nazaj. Prvi je za tako politiko davkov krivil zeleno iniciativo, 

ki dela proti kmetu in jo podpira država. 

Odgovore zadolženih in nezadolženih KMG lahko strnemo v enovit odgovor, saj so vsi 

mnenja, da bi bila oprostitev davka finančna in moralna spodbuda. Eno od gospodarstev je 

izpostavilo, da so v začetku obljubljali, da bo oprostitev davka na vse subvencije, pa se to ni 

zgodilo.  

S temi odgovori lahko potrdimo naše predvidevanje, da je obdavčitev eden izmed več 

različnih razlogov za morebitno opuščanje kmetijskih gospodarstev, kar smo lahko potrdili na 

našem vzorcu. 

4.3.5 Splošno mnenje glede pogojev kmetovanja 

Vprašanja so odprtega tipa, nanašajo se na mnenje o kmetovanju na sploh, ali bi ga priporočili 

drugemu, ali razmišljajo, da bi odprli dopolnilno dejavnost, se tam zaposlili ali celo izven 

KMG in kakšno je mnenje o digitalizaciji. 

Priporočilo potencialnim začetnikom kmetovanja  

Na vprašanje, kako bi svetovali prijatelju, znancu, ki se odloča za prevzem kmetije, so mnenja 

mladih prevzemnikov veliko bolj spodbudna kot ostalih dveh skupin. Vsem je skupno to, da 

svetujejo iz lastnih izkušenj, poudarjajo tudi navezanost na zemljo, ki so jo zapustili predniki, 

ter veselje do kmetovanja. Če bi svetovali tistemu, ki kmetijo ima, bi mu rekli, naj gre to pot. 

Pogoji sicer niso idealni, kmet mora biti na razpolago 24 ur na dan, živina mora biti 

nahranjena tudi ob nedeljah in praznikih. Kdor to sprejme, bo uspešen. Začeti iz nič in brez 

izkušenj pa ni priporočljivo, čeprav bi tak kmetovalec za zagon moral imeti veliko lastnih 

finančnih sredstev. Ne glede na panogo, vsi menijo, da je pri upravljanju s kmetijo potrebna 

celotna družina. Delo, ki je sezonsko, spravilo krme, krompir, se dela v večjih skupinah, da je 

opravljeno hitreje. Vsako kmetijsko gospodarstvo v vseh skupinah ima večje število članov 

širše družine. Na kmetiji je le malo zaposlenih, več jih je izven kmetijskega gospodarstva ali 

pa imajo poleg osnovne še dopolnilno dejavnosti, ki nudi boljšo socialno varnost.  
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Mnenje glede možnosti zaposlitve iz dopolnilne dejavnosti ali izven KMG 

Naslednje vprašanje je zastavljeno vsem skupinam glede na to, da je živa problematika slabih 

odkupnih cen in da se sistem subvencij, obdavčitev in omejitev pri investicijah nenehno 

spreminja.  

Če primerjamo odgovore mladih prevzemnikov, so vsi, razen enega, zaposleni na kmetiji, kjer 

bodo tudi ostali zaposleni. Le mladi prevzemnik tri opravlja kmetijsko dejavnost in je 

zaposlen drugje. Mladi prevzemnik ena omenja, da imajo doma že dopolnilno dejavnost 

prevozništvo, mladi prevzemnik dve, da imajo starši turizem, mladi prevzemnik tri je že 

zaposlen, mladi prevzemnik štiri meni, da je dopolnilna dejavnost zahtevnejša zaradi vodenja 

in knjigovodstva in zaradi tega ne razmišlja o tem, mladi prevzemnik pet je bil zaposlen v 

preteklosti, pa se je po prevzemu posvetil kmetijstvu v celoti. Tisti, ki imajo dopolnilno 

dejavnosti, zlasti turizem, so povedali, da jih je prav kmetijstvo rešilo iz krize zaradi virusa 

Corona-19, še zlasti panoga mlekarstvo. 

Odgovori nezadolženih kmetijskih gospodarstev so naslednji. Nezadolženo KMG ena pravi, 

da so na kmetiji štiri generacije, na kmetiji so zaposleni trije, glede na specifiko pri prodaji 

imajo pakiranje za trgovske centre, so davčni zavezanci. Glede na velik obseg dela zadošča 

dosedanja usmeritev. Nezadolženo gospodarstvo dva, nosilec KMG je sicer zaposlen izven 

kmetijskega gospodarstva, žena pa je zaposlena na kmetiji, intenzivno razmišlja o nadaljnji 

predelavi pridelka (krompir) za pridobitev boljše cene. Glede na to, da kmetijo počasi 

prepušča sinu, bo ta s pravo idejo uresničil skupno željo. Nosilec nezadolženega gospodarstva 

tri je zelo kritičen do situacije v Sloveniji in pravi, da so pogoji v drugih državah EU ali celo 

na Hrvaškem veliko boljši za izvedbo investicij. Želi diverzificirati obstoječo panogo (GŽ). 

Nezadolženo KMG štiri je že rešilo sitacijo slabih odkupnih cen s predelavo mleka v mlečne 

izdelke. Za pakiranje in prodajo jim pomagajo odrasli otroci, na tržnicah pa prodajata sama 

zakonca. Nezadolženo KMG pet pove, da sta bila oba z možem že zaposlena, vendar zaradi 

obilice dela tega ne zmoreta več, sta pa zato kot dopolnitev vzela v rejo dva otroka. Mož 

priložnostno tudi opravlja dopolnilno dejavnost, in sicer sezonsko delo s kombajnom. 

Nosilec zadolženega kmetijskega gospodarstva ena meni, da je sam že preveč obremenjen s 

kmetijo, žena pa je zaposlena izven kmetijskega gospodarstva in o drugih dejavnostih ne 

razmišlja. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo tri, ki je največje KMG vseh intervjujanih, prav 

tako z dvema zaposlenima na kmetiji, komaj zmore opraviti vsa redna dnevna dela. Sicer jima 

pomaga razširjena družina. Obe omenjeni KMG se ukvarjata s prirejo mleka. 

Zadolženo gospodarstvo štiri, ki se tudi ukvarja z mlekarstvom, o tem ne razmišlja, tudi zaradi 

starosti, in še posebej ker je brez naslednikov. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo pet, ki se 

ukvarja z govedorejo, pa računa, da bo kmetijo prevzel nečak, ki že sedaj aktivno pomaga 

skupaj z družino pri vseh delih na kmetiji. 
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Digitalizacija 

Vprašanje o digitalizaciji je izključno v tem zaporedju namenjeno samo zadolženim in 

nezadolženih kmetijskim gospodarstvom. Zanima nas pomen digitalizacije za kvalitetnejše 

delo na kmetiji. Odgovori so vsi pozitivni, vsi se zavedajo, da brez tega ne gre. Resničnost pa 

je, da si vsi ne morejo vsega privoščiti, saj so investicije v avtomatizacijo hlevov zelo drage in 

zahtevne. Na vprašanje, kaj je digitalizacija, je nezadolženo kmetijsko gospodarstvo tri 

odgovorilo zelo enostavno, »da so za dve štali potrebne le ene vile«. Govorimo o prosti reji, ki 

je dodatno subvencionirana, potrebnega je manj dela, zaslužek pa je večji. Posodobitve imajo 

tudi kmetje proste reje krav molznic z robotom za molžo. Nosilci so z napredkom več kot 

zadovoljni, saj je za izvedbo molže potreben le en človek, ne glede na število krav. So pa 

servisi zelo dragi, saj so popravila nujna in v zelo kratkem času je potrebno vzpostaviti 

naprave v delujoče stanje. Za ostale nosilce KMG pomeni digitalizacija tudi v opremi 

traktorjev in računalnikov, tako za vodenje kmetijskega gospodarstva kot tudi za nadzor s 

kamerami ipd. 

Digitalizacija je nujna, a veliko stane. Potrebne bi bile investicije. 

V nadaljevanju, v osrednjem delu naloge, se osredotočamo na posamezno skupino vprašanih. 

Najprej bomo obravnavali mlade prevzemnike. 

4.4 Sklop III: Vprašanja za mlade prevzemnike  

Želimo izvedeti, kaj je bil ključni razlog za prevzem kmetije, da bi lažje razumeli, kako naj bi 

mladino  spodbudili, da ostane na kmetiji. 

4.4.1 Mnenje o vzrokih za prevzem kmetije 

Na vprašanje, kaj vas je spodbudilo, da postanete mladi prevzemnik, so vsi nosilci odgovorili 

podobno. Da je bil pravi čas (starost in usposobljenost), bili so pravi pogoji za kmetovanje (že 

delujoča kmetija), pričakovali so subvencijo, a so se kmetovanja tudi veselili. Ljubezen do 

zemlje in odnos do predhodnikov, ki so zemljo obdelovali, sta še dva od razlogov za prevzem 

kmetije. 

4.4.2 Mnenje o subvencijah za prevzem kmetije 

Ali je bil ključni razlog za prevzem kmetije pričakovana subvencija, je bil odgovor, da so 

denarna sredstva zelo dobrodošla in koristno porabljena, da pa brez veselja do kmetovanja to 

ne bi bil dovolj tehten razlog. 
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4.4.3 Namen subvencij za mlade prevzemnike 

Subvencija je bila porabljena za nakup strojev in naprav, za povečanje hleva, za nakup 

računalnika in samo eden se je odločil za nakup traktorja. 

4.4.4 Pomoč svetovalne službe 

Ali so potrebovali svetovalno službo, je mladi prevzemnik ena odgovoril, da ne, mladi 

prevzemnik dva je imel sorodnika, ki mu je svetoval, mladi prevzemnik tri je imel pomoč 

svetovalne službe na KGZS, mladi prevzemnik štiri svetovalca na ministrstvu in mladi 

prevzemnik pet svetovalca izven lokalne KGZS. 

4.4.5 Digitalizacija in mladi prevzemniki 

Na vprašanje, kakšen pomen pripisujejo digitalizaciji v kmetijstvu in na kmetijah in kakšen 

pomen je imela digitalizacija na kmetiji za prevzem kmetije, so vsi odgovorili, da je 

digitalizacija primerna za mlajše generacije, kar vidijo predvsem vsak na svojem 

gospodarstvu. Je prihranek časa, optimizacija dela, nadzor v hlevu je nuja in terja tudi vedno 

nove posodobitve. 

Navedeni odgovori mladih prevzemnikov so enaki, kot smo ugotovili v teoretičnem delu 

magistrske naloge. Mladi se zavedajo, da so za razvoj in ohranjanje kmetijske dejavnosti 

potrebni ljubezen do zemlje, znanje in izkušnje, odločnost in povezanost, ključni element za 

razvoj pa so finančna sredstva. Subvencija ob prevzemu kmetije v višini 45.000 evrov je zelo 

dober začetek, prav tako so ugodne tudi spodbude pri eko kmetovanju. Mladi želijo manj 

delati in več zaslužiti. Želijo boljšo dodano vrednost, želijo biti uspešni in prodorni, na svoje 

dosežke so ponosni in jih delijo z drugimi. Želijo si še veliko več, kot jim namenja kmetijska 

politika. Menijo, naj jih država s svojimi institucijami na področju izobraževanja, kmetijstva, 

davkov in upravnih postopkov spodbuja in jim nameni več prožnosti. Določi naj prioritete, da 

bo pridobila mlade, ki željno pričakujejo, da se jih opazi, saj so ključni za nadaljevanje in rast 

kmetijskih gospodarstev. 

4.5 Sklop III: Vprašanja za nezadolžena kmetijska gospodarstva 

Pri nezadolženih KMG nas zanima, kateri so njihovi viri financiranja za izvedene in bodoče 

investicije. 

4.5.1 Financiranje investicij 

Zanima nas, kam so investirali in ali imajo s financiranjem lastne izkušnje in ali vedo za 

izkušnje drugih. 
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Pretekle investicije, viri financiranja, mnenje drugih 

Na vprašanje, ali so imeli investicije v preteklosti, kam so investirali, iz katerih virov so se 

financirali ter njihovo splošno mnenje o posojilih, zadolženosti in investicijah v njihovem 

primeru in v primerih drugih, je nezadolženo KMG ena, pridelovalec krompirja in 

govedorejec, odgovorilo, da so imeli v preteklosti veliko investicij, saj so naredili pakirnico. 

Pakirajo za Mercator, domove za starejše in hotele. Vse to so izvedli z lastnimi sredstvi. V 

preteklosti so zaprosili za sredstva iz razpisa za kmetijsko mehanizacijo, najprej so jo kupili z 

lastnimi sredstvi, potem pa so prejeli nepovratna sredstva v višini 25 % vloženih sredstev. Z 

bankami nimajo izkušenj,  z razpisi pa jih nekaj imajo. O izkušnjah drugih nimajo informacij. 

Nezadolženo KMG dva, prav tako pridelovalec krompirja in govedorejec, navaja, da so imeli 

veliko investicij, ki so jih financirali iz lastnih sredstev. O bankah pravi, da ve, da se posojila 

lahko dobijo na Deželni banki. 

Nezadolženo KMG tri se ukvarja z govedorejo, je imelo vrsto investicij, zadnjo v posodobitev 

obstoječega hleva in prehod na prosto rejo, kar pa je nosilec KMG financiral z lastnimi 

sredstvi. V preteklosti se je financiral tudi z dodatno dejavnostjo, avtoprevozništvom, prav 

tako je žena v službi in se vedno porabijo tista sredstva, ki so na razpolago. Za kmetijsko 

dejavnost so pred leti najeli tudi nekaj manjših kreditov pri DBS. O tem, kako in kje se 

financirajo drugi, nima informacij. 

Nezadolžena KMG štri in pet, ki se ukvarjata z mlekarstvom, sta imela veliko investicij, 

predvsem v strojni park, vse financirano iz lastnih prihrankov in subvencij. Tudi ti ne vedo o 

izkušnjah drugih. 

Glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje smo v tem segmentu nezadolženih kmetijskih 

gospodarstev potrdili naša predvidevanja, da kmetje nimajo veliko izkušenj s področja 

financiranja kmetijskih gospodarstev, da tudi ne posegajo v celoti po sredstvih javnih razpisov 

in da si izkušenj ne delijo. V tem delu izpostavljamo, da bi bilo potrebno pogoje financiranja 

bolje predstaviti  širši populaciji, ki za posojila sploh ne povprašuje. Poziv velja finančnim 

institucijam kot tudi svetovalnim službam, saj predvidevamo, da tudi njim pogoji niso 

ustrezno predstavljeni. Terenski svetovalci na naše vprašanje o zadolževanju pri bankah 

njihovih kmetov niso imeli odgovora. Omejili so se le na obstoječe subvencije in pomoči, za 

katere so konkretno pristojni, četudi bi bilo prav, da kmeta obravnavajo celostno.   

4.5.2 Investicije v prihodnje 

Nazadolžena kmetijska gospodarstva želimo vprašati, kam bodo investirali in iz katerih virov 

se bodo financirali v prihodnosti. 
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Načrti za naprej 

Na vprašanje, kakšen je njihov načrt za nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti ter ali 

nameravajo imeti v bližnji prihodnosti investicijo, ali bo pri odločitvi za investicijo igrala 

pomembno vlogo subvencija  ter v katero smer nameravajo širiti dejavnost, so bili odgovori 

nezadolženih KMG naslednji. 

Nosilec nezadolženega KMG ena in družinski člani se ukvarjajo s pridelavo krompirja in 

imajo v načrtu tudi predajo kmetijskega gospodarstva sinu, poslovanje želijo še bolj 

digitalizirati, obseg pa ohranjati. Krompir pridelujejo na 12 ha površin, kolobarjenje je 

potrebno na dve leti. Z govedorejo se ukvarjajo zaradi gnojenja, krompirja pridelajo od 400 

do 500 ton leto. Skladiščijo ga v podzemnem skladišču s konstantno temperaturo pet stopnj 

celzija in vlago od 85 do 90 %. 

Nazadolženo gospodarstvo dva, prav tako pridelovalec krompirja, je zaradi cene krompirja, ki 

je prenizka, mnenja, da bi se njihovo kmetijsko gospodarstvo moralo preusmeriti v predelavo 

pridelka, če želi dosegati višje vrednosti. Tudi oni imajo v načrtu, da kmetijo prevzame sin, ki 

že sedaj daje kmetiji svežo moč. 

Nezadolženo gospodarstvo tri, ki se pretežno ukvarja z govedorejo, ima pa tudi prosto rejo 

telic, se je odgovoru na vprašanje glede investicij v prihodnje ognil in grajal kmetijsko 

politiko in odnos občine do kmetovalcev. Graditi je namreč želel hlev, ki bi ga sicer financiral 

sam, vendar se je zapletlo pri gradbenem dovoljenju.  Včasih so bila gradbena dovoljenja za 

kmetijsko dejavnost pod okriljem države, sedaj pa je to prevzela občina. Njena togost pri 

obravnavi vlog kmetijskih gospodarstev je na ravni stanovanjskih, kar je v kmetijstvu 

nesprejemljivo. Čez 10 let  (ko sprejmejo nov OPN) ta isti kmet ne bo imel istih potreb in tudi 

možnosti, da občina izda zazidalni načrt in ustrezna dovoljenja. Po drugi strani pa je narobe 

tudi to, da občina pobere komunalni prispevek, čeprav z odvažanjem gnojevke nima nič. Za 

1.500 m2 pobere 50.000 evrov komunalnega prispevka. Meni, da si občina polni žepe na 

račun kmečkih žuljev. Ne strinja se, da o toliko stvareh odloča občina. Omenja tudi, da mora 

biti kmet resnično iznajdljiv, da skozi vso birokracijo najde pot do posodobitve kmetije in da 

je na tem področju država (ki to dopušča in daje pristojnost občinam) mačehovska do 

slovenskega kmeta. 

Nezadolženo gospodarstvo štiri, ki se ukvarja s prirejo mleka, si želi samooskrbe z električno 

energijo in vodo. Glede na to, da  v celotni shemi podpor ni najti takšne, bodo financiranje te 

investicije izpeljali sami. Ima tudi naslednike. 

Nezadolženo kmetijsko gospodarstvo pet, ki se tudi ukvarja s prirejo mleka, ima sicer pet 

otrok, vendar nobenega, ki bi se želel preživljati na kmetiji, zato večjih investicij ne namerava 

izvesti. Izvedlo bo nujne, kot je npr. menjava strehe na hlevu. 
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Investicija v prihodnje je za nezadolžena kmetijska gospodarstva odvisna od tega, ali že imajo 

naslednika na kmetiji.  Ugotavljamo, da kmetijska politika pri subvencioniranju zaostaja za 

potrebami  kmetovalcev. Nihče od vprašanih ni omenil finančne institucije. Pri vseh velja 

pravilo, ko zberejo dovolj denarja, gredo v investicijo. Za finančne institucije se tu kaže 

priložnost,  da predhodno vzpodbudijo kmetijska gospodarstva, da  realizirajo investicijo že v 

času nastanka ideje in ne šele potem, ko za to zberejo dovolj finančnih sredstev in je 

marsikatera priložnost že zamujena. 

4.6 Sklop III: Vprašanja za zadolžena kmetijska gospodarstva 

Zanimajo nas razlogi za zadolženost in način vračanja kreditov. 

4.6.1 Vzroki za zadolženost 

Na vprašanje, kaj je kmetijsko gospodarstvo spodbudilo, da je najelo posojilo, za kakšen 

namen je najelo posojilo in ali so pri vlogi potrebovali pomoč svetovalne službe, je zadolženo 

kmetijsko gospodarstvo ena, ki se ukvarja z mlekarstvom, odgovorilo, da je zaradi sezonskosti 

potrebovalo balirko in je moralo hitro odreagirati. Vzelo je 7.000 evrov posojila za dobo pet 

let. Zavarovalo ga je zgolj s subvencijo. Plačuje obresti, ko prejme subvencijo, posojilo 

poravna. Gre za običajno manjše bančno posojilo. 

Zadolženo kmetijsko gospodarstvo dva, nosilec je nujno moral urediti skladišče krompirja, 

vezano na sezono. Financiral se je z lastnimi sredstvi, s prodajo hlodovine in dodatne 

dejavnosti računovodstva. Posojilo v višini 15.000 evrov z dobo odplačevanja pet let je najel 

pri DBS. Mesečno plačuje obresti, glavnico pa bo poravnal ob prejemu subvencije. 

Zadolženo kmetijsko gospodarstvo tri je potreboval posojilo za nakup dodatne kmetije, kjer je 

vzpostavil prosto rejo telic. Za posojilo se je nosilec odločil zaradi dobrih pogojev in ugodne 

obrestne mere. Doba odplačila je 180 mesecev z vključenim moratorijem 24 mesecev, 

posojilo je zavarovano pri zavarovalnici in z osebnim poroštvom. Pri odločitvi so mu 

pomagali svetovalci  SRRS iz Ribnice. 

Zadolženo kmetijsko gospodarstvo štiri se je zaradi prostorske stiske in povečanja števila 

govedi odločil, da izvede investicijo v nov silos. Za izvedbo je prejel nekaj subvencije, 

deloma pa je najel manjše posojilo pri DBS. Vse je uredil sam. 

Zadolženo kmetijsko gospodarstvo pet je potrebovalo dodatna finančna sredstva zaradi 

postavitve strojne lope. Ker se ukvarja z govedorejo, rednih prihodkov nima, zato je posojilo 

v višini 10.000 evrov, z dobo odplačevanja pet let, osnovano na vračilu glavnice ob prilivu 

subvencij. 
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4.6.2 Razdolževanje 

Na zastavljeno vprašanje, kakšen je njihov načrt za odplačilo posojila, iz katerih prihodkov ga 

bodo poravnali, je to subvencija, pomoč iz II. stebra SKP, drugo, je zadolženo KMG ena 

odgovorilo, da s subvencijo, zadolženo kmetijsko gospodarstvo dve iz prihodkov iz prodaje 

krompirja in lesa ter subvencije, zadolženo kmetijsko gospodarstvo tri ga vrača mesečno iz 

prodaje mleka ter dodatno iz povečane proizvodnje. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo štiri 

ga vrača iz mesečnih prilivov od prodaje mleka in subvencije, zadolženo kmetijsko 

gospodarstvo pet ga vrača iz subvencij. 

Zadolžena kmetijska gospodarstva so v večini zadolžena le na kratek rok in na manjše zneske, 

pri bankah, ki sta znani kmetovalcem, to sta DBS in Intesa Sanpaolo Bank. Le eno kmetijsko 

gospodarstvo, ki dosega dovolj veliko ekonomijo obsega, posega po dolgoročnemu posojilu 

JS Ribnica, ki mu omogoča višji znesek zadolženosti in večje zavarovanje. Omenjeno KMG 

si pomaga s svetovalno službo SRRS iz Ribnice. Poudarjamo še, da ima to KMG tudi 

nasledstvo. Posojilo vrača z obroki na podlagi prodaje mleka, ki je mesečna, vsi ostali, ki so 

rejci govedi, pa odplačujejo posojilo na podlagi prejetih subvencij. Pridobljene informacije so 

nam v dokaz, da so kmetijska gospodarstva premalo seznanjena o možnostih financiranja, 

prav tako informacije in ponudbe finančnih ustanov ne pridejo do kmetov. 

4.7 Sklop IV: Morebitni predlogi in sugestije 

Vsebuje razmišljanje in osebno mnenje glede stanja v kmetijstvu in vizije za prihodnost. 

4.7.1 Osebno mnenje iz izkušenj 

Želimo izvedeti, kako na kmetijstvo nekoč in danes gledajo iz svojega osebnega stališča. 

Na vprašanje o njihovem osebnem pogledu na stanje v kmetijstvu nekoč in danes, o cenah 

kmetijskih proizvodov, o subvencijah, je bil mladi prevzemnik ena kritičen do podpore za 

samooskrbo. Ne razume, zakaj  kmeta ne spodbujajo, da redi krave, ki telijo in zraven goveje 

pitance. Torej pravilo poleženo doma, vzrejeno doma, saj bi s tem končni rezultat zaslužka za 

vloženo delo bil mnogo boljši. Želi si boljših odkupnih cen in predelavo pridelanega v končni 

proizvod, kar pa zahteva dodatno delovno silo in nove investicije. Mladi prevzemnik dve 

poudarja, naj prejme subvencijo tisti, ki zemljo obdeluje, ne pa lastnik zemlje. Prav tako si 

želi boljših odkupnih cen. Želi si tudi boljših pogojev in čim manj omejitev, ki so hudo 

prizadele tudi kmetijstvo. Mladi prevzemnik tri poudarja prenizke odkupne cene in zagovarja 

ohranitev subvencij. Mladi prevzemnik štiri vidi prednost v tem, da je sedaj manj ročnega 

dela. Mladi prevzemnik pet pa si želi boljše cene kmetijskih proizvodov in ohranitev 

subvencij brez davka. 
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Nezadolženo kmetijsko gospodarstvo ena o stanju v kmetijstvu nekoč in danes, o cenah 

kmetijskih pridelkov in o subvencijah, meni, da čas za kmete ni ugoden, manjše kmetije 

izginjajo, se zapirajo, kmetje pa obupujejo. Če bi spremenili način uvoza, potem mogoče ne bi 

bilo tako slabo. Nezadolženo kmetijsko gospodarstvo dva pravi, da se je marsikaj  spremenilo, 

gledati je potrebno v prihodnost, tako kot je bilo, ne bo nikoli več. Cene, kot že ves čas 

ponavlja, so kritične za obstoj kmečkega prebivalstva, subvencije nadomeščajo njihovo vlogo. 

A le koliko časa? Nezadolženo kmetijsko gospodarstvo tri odgovarja, da so subvencije 

pomembne in absolutno nujne. Ne pokrivajo pa npr. poškodovane govedi, ki gre v zasebni 

zakol in drugih bolezni. To breme prevzame kmet, ki mora zaradi izgube nadomestiti žival v 

hlev z novim nakupom. Nezadolženo kmetijsko gospodarstvo štiri navaja, da gre vse nakako 

po naravni poti, v skladu z modernizacijo in potrebami trga. Cene so prenizke za normalno 

preživetje, subvencije so glede na to pomoč, da se kmetije ohranjajo. Pri nezadolženem 

kmetijskem gospodarstvu pet je nosilka zelo razočarana, saj ko je kot zaposlena na kmetiji 

imela bolniško,  ji je bilo priznano le po sedem ur dela na dan, v soboto pa pet ur. Ne razume, 

zakaj tako, saj kmet dela vsak dan od jutra do večera. Nekdo je moral namesto nje delati tudi 

v soboto in nedeljo. Nikakor to ni pošteno in primerljivo z ostalimi delavci.  

Pri zadolženih kmetijskih gospodarstvih je mnenje o stanje v kmetijstvu, o cenah in 

subvencijah naslednje. Zadolženo KMG ena pravi, da upa, da bo boljše, in predpostavlja, da 

se vsakih sedem let vse podre in potem popravi. Ne ve pa, zakaj je potrebno vedno kaj 

spreminjati. Kmetu se je težko prilagajati, saj vsako leto spreminjajo pogoje in temu je 

nemogoče slediti. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo dva opaža, da je vse manj kmetov »z 

nekaj repi živine«. Napredek na kmetiji mora predstavljati poenostavitev dela, zaradi večjih 

subvencij pa morajo biti tudi obdelovalne površine večje. Še vedno pa je potrebna stalna 

delovna sila. Na kmetiji mora biti stalno več pomočnikov, četudi so v službi drugje. 

Pravzaprav ni drugega izhoda, saj kmetija ne more zaposliti več kot dva človeka. Včasih je 

bilo življenje skromnejše, tudi stroji niso bili tako hitro zastarani, med seboj so si kmetje bolj 

pomagali. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo tri razmišlja, da so njihovi starši veliko delali 

fizično. Danes, kljub povečanem obsegu, je sicer še vedno veliko fizičnega dela, količinsko pa 

ni primerljivo z nekoč in danes. Pravi, da jih večkrat zbadajo, da se vozijo v modernih 

traktorjih. Res so udobni, vendar morajo po ves dan delati na traktorju. In če nameravaš biti 

vse življenje kmet, 24 ur na dan, brez prestanka, je malo udobja nuja. Krave nimajo dopusta 

ali bolniške, delo mora biti opravljeno. To se od nekoč na danes ni spremenilo, vse ostalo pa 

se je zelo. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo štiri meni, da je bilo včasih veliko ročnega dela 

in zato več delavcev, sedaj z ženo in stroji uspeta narediti več kot včasih, ko so imeli v hlevu 

pet krav. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo pet, kjer je na kmetiji samo nosilka, širša družina 

pa ji pomaga ob popoldnevih, sobotah in nedeljah, pravi, da ni drugega izhoda in je vesela, da 

je tako. Upa, da tisti, ki svoj prosti čas namenjajo kmetiji, ne bodo obupali, saj bo moralo 

enkrat nastati tudi kaj dodane vrednosti. Brez pomoči in modernizacije pa ni prihodnosti. 
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Mladi razmišljajo izven okvirjev tradicije in se zavedajo ekonomike kmetovanja, da vpliv na 

stroške, poleg boljše odkupne vrednosti, poveča dodano vrednost. Zavedajo se tudi, da brez 

investicij ne bo dosežene boljše cene končnega izdelka. Nasprotujejo nepravičnemu sistemu 

delitve subvencij in predlagajo dodelitev subvencije tistemu, ki proizvaja, z upoštevanjem 

kakovosti produkcije. Razmišljanje je plod izkušenj, mnenj, znanja in želje po uspehu.  

Tudi odgovori dalj časa delujočih kmetijskih gospodarstev, zadolženih in nezadolženih,  nam 

nizajo probleme v kmetijstvu, kot so nizka odkupna cena, nujnost subvencij, delovna moč in 

mehanizacija na kmetiji, potrebna modernizacija in digitalizacija, potrebne investicije, kar  

potrjuje naša predvidevanja o stanju v kmetijskem sektorju. Opazovane skupine anketiranih 

kmetijskih gospodarstev imajo specifične panoge in ravno v teh panogah in sočasnem 

obdobju t. i. »korona krize«,  se je pokazala ranljivost v prireji govejega mesa. Marsikdo je 

govoril o opuščanju, preusmeritvi v ovčerejo ali o povečanju obstoječega obsega, do popolne 

mehanizacije in ekonomije obsega, ki bo omogočala boljšo dodano vrednost. V tej točki pa se 

dotaknemo tudi financiranja. Ugotovljeni izsledki nas vodijo v priporočila za pospešeno 

poučenost o možnostih financiranja na eni strani in na drugi v pridobivanje ustreznih pravno 

formalnih znanj ter strokovnih znanj za vodenje takega kmetijskega gospodarstva.  

4.7.2 Vizija kmetijskih gospodarstev v prihodnosti 

Na vprašanje o viziji, pripombah, združenjih, ali se jih udeležujejo, ali so pobudniki za 

spremembe in o vsem, o čemer niso bili med intervjujem vprašani, pa je to zanje pomembno 

za nadaljevanja kmetovanja, so povedali naslednje. Mladi prevzemniki ena pravi, da ni aktivni 

član združenja, pobude pa spremlja. Mladi prevzemnik dva navaja, da je sodeloval pri 

podeželski mladini, ko je bil mlajši. Tudi sedaj ima veliko idej, ki jih deli s predsednikom 

zadruge, skupaj informacijo preneseta na ostale člane in ustrezne organe. Več jih je aktivnih, 

večje možnosti imajo za spremembo. Je pa to težko in gre zelo počasi. Poudari, da je težko kaj 

spremeniti. Mladi prevzemnik tri tudi ni aktivni član, združenja pa spremlja pri njihovi 

dejavnosti. Mladi prevzemnik štiri je nad kmetijstvom  razočaran. Star je 45 let in nima 

moških potomcev. Ker je poleg kmetijstva še zaposlen, je časa premalo, da bi se stvarem 

posvetil dovolj poglobljeno. Moti ga veliko birokracije, ker ima majhen obseg proizvodnje, 

tudi subvencij ni veliko. Pridelek  je zaradi lege slab, pravi, da mu subvencije ne pokrijejo 

razlike, če bi imel zemljo v ravnini. Je samo še vprašanje časa, kdaj bo vse skupaj dal v 

najem. Mladi prevzemnik pet je član društva podeželske mladine. Zavzemajo se za dvig 

odkupne cene, vendar pravi, da so pri vseh aktivnostih neuspešni. 

V glavnem mladi spremljajo dogajanje v svoji stroki. Nekateri so se od formalnih oblik 

združevanja  oddaljili, a spremljajo tako združenja kot tudi vse novosti, ki se dogajajo v dobro 

kmetu. Delujejo povezujoče, si delijo mnenja na neformalni način. Edini, ki ni zadovoljen, je 

zaposleni, ki je dobil tudi manjšo podporo, kot bi jo brez zaposlitve. Ker je edini upravljalec 

strojev na kmetiji, je veliko odvisno od njega samega in od službe, da lahko naredi vse, kar je 
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potrebno, predvsem v sezoni priprave krme. Kar nam je lahko v razmislek, da se tovrstne 

kmetije, ki nimajo trdne vizije in pravih pogojev, zapirajo. Slednji je doživel še obdobje 

virusa, ko ni mogel prodati dorejenih bikov ob pravem času in po primerni ceni.  

Nezadolženo KMG ena o viziji meni, da so že bili predlogi v njihovi verigi pridelovalcev 

krompirja, da bi enotno nastopili na trgu kot veriga in zaposlili nekoga, ki bi se ukvarjal le s 

trženjem, vendar se predlog ni udejanil. V slovenskem prostoru tudi ni enotnosti, da bi to 

lahko izvedli. Težko je biti kmet, ekonomist in trgovec. Veliko je predpisov in z njimi 

povezane birokracije. So zavezanci za DDV, imajo računovodjo, evidence pa vodi žena. 

Nosilec nezadolženega KMG dva, ki prav tako prideluje krompir, pravi, da je bil včasih član 

podeželske mladine, sedaj pa je član njegov sin. Predlogi so bili večkrat dani, vendar ne 

slišani, oz. jih ni nihče posredoval in uresničil. Želi si, da bi njegova kmetija živela naprej, saj 

je v preteklosti preživela vse mogoče. Voljo in pogoje imajo, sin je tudi kmetijsko izobražen, 

zato mu bo stal ob strani in užival v njegovem razvoju. Kmetovalec nezadolženega KMG tri, 

ki goji goveje pitance, pravi, da se žal nihče ne upa dovolj izpostaviti in se zato nič ne 

spremeni. Nezadolženo KMG štiri ima nosilko dejavnosti, ki je pridelovalka mleka, pravi, da 

si oba z možem prizadevata za tem, da so v vsakem trenutku fleksibilni,  da ne tvegajo preveč, 

zato tudi ne načrtujejo večjih investicij, ki bi jih vezale z določeno dejavnostjo več kot npr. 

pet let.  So samostojni, pobude na splošno ne dajejo, skrbijo za razvoj svoje kmetije. Motijo jo 

nerealne zahteve, SKP in ozka usmerjenost inšpekcijskih služb. Peta nosilka, pridelovalka 

mleka, pravi, da vztrajajo na kmetiji in želijo, da bi  bilo delo kmeta bolj cenjeno. Upa na 

boljše čase. 

Zadolžena kmetijska gospodarstva na vprašanje o njihovi viziji, pripombah in združenjih 

odgovarjajo naslednje. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo ena, pridelovalec mleka pravi, da 

bi bilo koristno, če bi se kmetje in zadruga povezovali in nastopali kot enotna veriga, se 

skupaj pogajali glede cene in prodaje. Sedaj je vse preveč razdrobljeno, odgovornost se 

prelaga z enega na drugega. Zadruga bi morala poskrbeti, da se najprej proda domače blago in 

šele nato dovoli uvoz. Je član upravnega odbora KZ, o poslovanju zadruge sporoča naprej 

članom, mnenje in pripombe nato poroča na upravnem odboru. Je aktiven in seznanjen z 

novostmi. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo dva, pridelovalec krompirja, pravi, da niso 

aktivni pobudniki, se pa veliko pogovarjajo med seboj  in tudi dajejo posredno pobude za 

spremembe. Učinkovitih gibanj ne poznajo, zato tudi niso prisotni. Predlogi so bolj na 

individualni ravni. Zadolženo kmetijsko gospodarstvo tri, pridelovalec mleka, je bil član 

podeželske mladine, sedaj je njegov sin. Se povezujejo z drugimi kmeti, skupaj oblikujejo 

predloge in jih posredujejo naprej. Zadeve poskušajo urediti vsaj na lokalni ravni, saj so od 

Bruslja predaleč. 

Zadolženo kmetijsko gospodarstvo štiri, tudi pridelovalec mleka, je bil včasih aktivni član 

zadruge. Sedaj spremlja dogajanja na področju mlekarstva. Zadolženo kmetijsko 

gospodarstvo pet (govedoreja) močno čuti problematiko v času »korona krize«, saj je to njen 
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edini vir prihodkov. Upa, da se bodo cene popravile, da bodo vloženo delo in sredstva vsaj 

poplačana. Pri reji 20 bikov, ki traja 2 leti, je vsako tele do 500 evrov, prodana odrasla žival 

pa dobrih 2.000 evrov. Želi, da bi ji ostalo vsaj za plačilo zavarovanj in položnic. Če ne bi 

bilo subvencij, ne ve,  kako bi živela. 

Tako zadolžena kot nezadolžena kmetijska gospodarstva glede prihodnosti pričakujejo in 

upajo, da se bo stanje zanje spremenilo na boljše. Ugotavljamo, da so gibanja neuspešna in se 

jih kmetje ne udeležujejo, kar pomeni, da njihovega mnenja nihče ne sliši. Zadruga je v 

obstoječi organizacijski obliki na tem območju z istimi poslovnimi cilji, kot je bila 

ustanovljena. V nalogi obravnavamo le omejeno število panog. Naš vzorec intervjuvanih je 

raznolik, kot so raznolike panoge na tem dolenjskem območju. Predvidevamo, da so vinarji, 

sadjarji, zelenjadarji veliko bolj povezani in tudi bolj fleksibilni pri uveljavljanju svojih 

načrtov. V našem primeru je torej za sektor krompirja, govedine in mleka priložnost, da se 

povežejo sami in imajo podporo tudi navzven. 
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5 RAZPRAVA IN UGOTOVITVE 

Magistrska naloga je v teoretičnem delu predstavila problematiko zmanjševanja kmetijskih 

gospodarstev v Sloveniji, predstavljeni so bili vsi viri financiranja kmetijskih gospodarstev, 

vse oblike subvencij, ki jih kmetijska gospodarstva lahko pridobijo, opisana je davčna 

politika, ki bremeni kmeta, in trenutna ponudba posojil na bančnem trgu v Sloveniji. Vsa 

izhodišča smo uporabili za odkrivanje vzroka zmanjšanja kmetijskih gospodarstev in na 

osnovi literature in virov predvideli, da sta za to kriva omejen dostop do posojil in davčna 

politika. 

V praktičnem delu naloge je na podlagi polstrukturiranih intervjujev zbrana ocena 

kmetovalcev za nadaljevanje opravljanje kmetijske dejavnosti, da bi ugotovili, kaj kmetijska 

gospodarstva še ohranja pri življenju in kje vidijo oviro za nadaljevanje kmetijske dejavnosti. 

Zanimalo nas je tudi, kaj bi drugim svetovali, da bi se odločili za podobno pot. 

Iz tega razloga smo vprašalnik razdelili na tri segmente kmetijskih gospodarstev; zadolžena in 

nezadolžena kmetijska gospodarstva ter mlade prevzemnike. 

Zadolžena kmetijska gospodarstva sicer imajo izkušnje iz naslova financiranja pri finančnih 

institucijah, vendar ugotavljamo, da se zadolžujejo le na kratek rok in v manjših zneskih. 

Izjema je samo eno, največje kmetijsko gospodarstvo, ki je poleg obdelovalne površine tudi 

po obsegu produkcije največje od vprašanih. To je odgovorilo, da se za večje investicije 

vedno odloča za najetje posojil z ugodnimi obrestnimi merami. Menimo, da so kmetijska 

gospodarstva zaradi tradicije in njihove odgovornosti za upravljanje kmetije zelo previdna in 

ne želijo sprejeti tveganja, ki bi ga lahko imeli z najetjem večjega posojila in na daljši rok. 

Kot navajajo, se v kmetijstvu lahko hitro kaj spremeni (primeri so drastični padec cene mleka, 

covid situacija z ustavitvijo prodaje govejega mesa in padec cene tega) in vidijo nevarnost  

izgube zemlje. Po drugi strani pa je prisotna še nepoučenost o pogojih najetja posojila in 

premalo primerov dobre prakse. Iz tega sledi, da poleg nepoznane in majhne ponudbe na trgu 

obstaja tudi majhno povpraševanje po tovrstnih posojilih. Trditev, da bi boljši dostop do 

posojil, boljši pogoji za najetje posojil, ugodnejše obrestne mere in zavarovanje ter več 

znanja o tveganju omogočili rast oziroma ohranjanje kmetijskih gospodarstev, popolnoma 

drži. Kritično lahko dodamo še spoznanje, da bi kmetje o tovrstni ponudbi morali biti bolje 

poučeni. Posojila bi morala biti za kmete manj tvegana, tveganje pa bi moralo biti razpršeno. 

Pri tem bi lahko pomagala država z garancijami za zavarovanje posojil. Pridobitev posojila bi 

morala biti za kmetovalce poenostavljena. 

Druga trditev, da obdavčitev subvencij vpliva na zmanjševanje kmetijskih gospodarstev, lahko 

potrdimo, da povsem drži. Subvencije so zelo pomembne za ohranjanje kmetijskih 

gospodarstev. Vsi vprašani menijo, da je kmet premalo spoštovan in njegovo delo preveč 

obdavčeno. Tudi pripomba, da je beseda kmet žaljivka, je razlog, da marsikateri kmet obupa 

in preneha s kmetovanjem, se zaposli izven kmetije, zemljo pa da v najem.  
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Pri raziskovanju smo ugotovili, da je digitalizacija nujnost za ohranitev kmetijskih 

gospodarstev v Sloveniji. Seveda pa brez finančnih virov ni možnosti hitre uvedbe digitalnih 

tehnologij. 

Vsa tri področja so med seboj tesno povezana in se dopolnjujejo. Ugotovili smo, da imajo 

izpolnjenih več pogojev tiste kmetije, ki jih bodo prevzemale mlajše generacije. Podpora je 

predvidena v SKP in je po mnenju mladih prevzemnikov tudi ta subvencija povod, da se 

kmetijo predčasno preda nasledniku. Sveži kapital je na kmetijah dobrodošel, saj je s tovrstno 

pomočjo marsikatero kmetijsko gospodarstvo oživelo. Ob tem pa ne gre prezreti, da je 

potrebno pomisliti tudi na socialno varnost tistih, ki kmetijo predajo. Poziv velja državi, da  v 

primeru predaje kmetijskega gospodarstva nosilcem, ki še ne izpolnjujejo pogojev za 

pokojnino, omogoči socialna varnost.  

Iz analize intervjujev in teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da je odkupna cena kmetijskih 

izdelkov prenizka in je premajhna razlika med vloženim delom ter stroški ter končno ceno. Za 

večjo razliko v ceni se lahko vpliva tako na porabljene stroške in vloženo delo, kot tudi na 

končno ceno. Na vložene stroške kmetijsko gospodarstvo lahko vpliva tako, da  proizvede več 

in bolj avtomatizirano, kar sicer na kratek rok poveča vrednost vloženega dela zaradi 

investicije (uporaba finančnih sredstev iz naslova posojila), gledano na dolgi rok pa se strošek 

investicije v celotnem obdobju povrne. V tem obdobju  ustvari boljšo dodano vrednost pri 

večji ekonomiji obsega. Na končno ceno pa kmetijsko gospodarstvo lahko vpliva le deloma. 

Iskanje novih prodajnih poti je investicija v razvoj, ki je deloma  sofinancirana v II. stebru, 

ostale ideje pa se lahko uresničijo s posojili pri ponudnikih bančnih storitev. Po drugi strani pa 

na končno ceno lahko vplivajo tudi zadruge, ki oblikujejo verige proizvajalcev, ki lahko z 

enotnim nastopom na trgu pridobivajo višje odkupne cene. 

Vse našteto pa mladi in obstoječi kmetovalci lahko izvedejo, če so strokovno usposobljeni. 

Primeri dobrih praks, povezovanja, terenski svetovalci in še bi lahko naštevali, pomembno 

vplivajo na krepitev in posredno na obstoj kmetijskih gospodarstev. 
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6 SKLEP  

V raziskavi smo pridobili vse odgovore na zastavljena vprašanja, ki jih navajamo v uvodnem 

delu zaključka magistrske naloge. Nadaljujemo s prispevkom k stroki ter priporočilom vsem 

vpletenim v sodelovanje z najpomembnejšim in najstarejšim gospodarstvom na svetu. Na 

koncu je podana ugotovitev, da je kmetijstvo potrebno posodobiti, za to pa so potrebna 

dodatna finančna sredstva. 

6.1 Splošne ugotovitve 

Na osnovi zastavljenih ciljev naloge smo na podlagi izvedenih intervjujev pridobili odgovore 

na naša vprašanja.  

 Kmetijska gospodarstva imajo možnost najeti bančna posojila. Pogoji za najetje manjših 

posojil niso zahtevni, tudi vloge so preproste. Odplačilo je prilagojeno prihodkom 

kmetijskega gospodarstva. Večinoma se odplačujejo letno ob prejemu subvencije. Taka 

posojila so namenjena manjšim investicijam in nakupom kmetijske mehanizacije. Pogoji 

najetja posojila za večje investicije pa so zahtevnejši. Banke so se v preteklosti 

odobritvam večjih posojil izogibale že zaradi neznanja o poslovanju kmetijskih 

gospodarstev. Trend ponudbe kmetom se izboljšuje tudi pri »ne-kmečkih« bankah.  V 

opazovanem obdobju sta se največji banki NLB in SKB opazno posvetili kmetovalcem. 

Izobrazili so posebne skupine ljudi, ki razumejo poslovanje kmetov. Pospešeno se 

posvečata tudi oglaševanju in stiku s kmetovalci. Zaradi preteklih pogojev, ko banke niso 

nudile ustrezne podpore kmetijskemu sektorju, lahko potrdimo ugotovitev, da se je 

zmanjševalo število kmetijskih gospodarstev tudi na račun omejenosti dostopa do posojil 

pri ponudnikih na slovenskem trgu. Iz te trditve lahko izločimo ponudbo posojil SRRS iz 

Ribnice, ki so za večje investicije usposobljeni tudi s svetovalci. Zaradi strožjih razpisnih 

pogojev so kmetom posojila težje dostopna. Niso namreč pripravljeni sprejeti večjih 

tveganj in odplačevati dolg v daljšem časovnem obdobju. Kmetje tudi sicer raje zaupajo 

lokalnim svetovalcem. Hkrati poudarjamo, da se je zaradi starostne strukture nosilcev 

kmetijskih gospodarstev ter posledično manjše strokovnosti in poznavanja ponudb posojil 

ter tradicije in ponosa, razvoj kmetijskih gospodarstev večal le v okviru naravnega 

prirasta in subvencij. 

 Mladi kmetje so se odločili za kmetovanje iz več razlogov. Predvsem je bila odločilnega 

pomena tudi prejeta subvencija, ki je za srednje veliko kmetijo pomenila pomemben 

finančni vložek za posodobitev že obstoječe kmetije. Zagotovo lahko potrdimo, da je bila 

subvencija namenjena posodobitvi že dalj časa delujoče kmetije in tudi za nakup 

traktorjev. Vsi so pri vlogi potrebovali svetovalno službo. 

 Zadolžena kmetijska gospodarstva so pridobila posojila pri svojih obstoječih bankah, 

predvsem sta to Deželna banka Slovenije in Intesa Sanpaolo Bank. V obravnavani 

skupini se tri zadolžena kmetijska gospodarstva ukvarjajo z govedorejo, dve pa s kravami 
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molznicami. Opažamo, da je vzrok zadolženosti govedorejcev v slabi odkupni ceni 

govejega mesa, saj sta prav leto 2020 in Covid-19 povzročila upad finančnih sredstev. Iz 

tega razloga so tudi šli v manjše financiranje nujnih investicij, ki jih bodo vračali s 

subvencijami. Preživetje takih kmetij je zagotovo odvisno od odkupnih cen in subvencij.   

 Nezadolžene kmetije predstavljajo dva pridelovalca krompirja, enega govedorejca in dva 

mlekarja. Zopet opažamo, da edini govedorejec ni odvisen le od prodaje govedi, temveč 

ima poleg kmetije še dopolnilno dejavnost prevozništvo, iz katere se financira, če je 

potrebno. Krompir je tudi sektor, pri katerem ni upada cene ali povpraševanja. Pri 

izprašanih imajo vsi dolgoletne pogodbe z odkupovalci (trgovski centri). Tudi mleko sodi 

trenutno v sektor, pri katerem se še vzdržujeta minimalna dobičkonosnost in redna 

mesečna izplačila za odkup mleka. Ugotovili smo, da so pri njih subvencije pomemben 

finančni vir tudi zaradi dosežene ekonomije obsega, zato drugih posojil ne potrebujejo. 

Brez subvencij ob enakih cenah pa bi takšen razvoj težje dosegli ali pa sploh ne. 

 Uvedba digitalizacije v kmetijstvu je po mnenju kmetov nujna. Predvsem se tega še bolj 

zavedajo mladi in jo tudi uspešno umeščajo v svoja kmetijska gospodarstva. Starejša 

populacija se zaveda in računa na mlajšo generacijo, naslednike, ki digitalizacijo in 

robotizacijo tudi lažje obvladujejo. S širjenjem dobrih praks se tradicionalno gledanje na 

razvoj in investicije umika in prevladuje želja po hitrejših spremembah. Za hitrejši razvoj 

pa so potrebna finančna sredstva, ki jih kmetijska gospodarstva lahko pridobijo 

predhodno na slovenskem bančnem trgu in po izvedbi investicije od skupne kmetijske 

politike, ki refundira investicijo.  

Pridobili smo odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, ki nam v celoti pojasnjujejo 

naše predvidevanje, da je pomanjkanje financiranja kmetijskih gospodarstev v Sloveniji ovira 

pri nadaljnjem razvoju slovenskih kmetij. 

Ugotovitev magistrske naloge je pomembna tako za kmetijska gospodarstva kot tudi za 

kmetijsko politiko in finančne institucije. 

Kmetijska gospodarstva za razvoj nujno potrebujejo hitro dosegljive finančne vire. 

Pomlajevanje nosilcev kmetijskih gospodarstev bo uspešnejše, če se bodo novi nosilci lahko  

razvijali.  

Kmetijska politika naj s svojo podporo preko SKP pospešuje razvoj kmetijskih gospodarstev 

in podpira tista kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo kakovostne izdelke in niso le lastniki 

zemljišč. 

Bančne institucije razvijajo bančne produkte, prilagojene kmetijskim gospodarstvom, 

izobražujejo svoje strokovno osebje in podajajo informacije o možnostih financiranja 

kmetijskega sektorja. 
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Na drugi strani pa smo potrošniki, ki želimo uživati domače mleko in mlečne izdelke, 

slovensko meso in krompir ter ostale kmetijske izdelke. Tudi potrošniki imamo možnost 

izbire in prispevati k večjemu povpraševanju po slovenski hrani ter s tem zaščititi slovenskega 

kmeta.  

Prav to je bilo na preizkušnji v času Corona-19, ko so bile omejitve namenjene tudi kmetom, 

ne pa tudi trgovskim verigam. Svojih izdelkov kmet nekaj časa ni mogel prodajati na tržnici. 

V trgovinah, torej uvoženo blago in izdelki, pa so se nemoteno prodajali. Spet poudarjamo, da 

bi bila država lahko pri tem racionalnejša. Potrebna bi bila uvidevnost do tistih, ki proizvajajo 

in zagotavljajo dobro hrano in tudi do tistih, ki jo hočejo kupiti. 

6.2 Prispevek k stroki 

Raziskava je potekala v času epidemije Covid-19, ki je povzročila veliko krizo v govedoreji. 

Zaradi takšnih in podobnih situacij je nujno, da se zaščiti slovenskega kmeta z dobro 

premišljenim sistemom v verigi prodaje. Subvencije tega dogodka ne morejo nadomestiti. 

Torej je nujna ureditev regulatornih okvirjev za boljšo odpornost v kmetijstvu. Na drugi strani 

pa na področju finančnih institucij zaradi politike obrestnih mer beležimo rekordna presežna 

sredstva na računih varčevalcev. Finančne institucije imajo velik interes za plasiranje 

denarnih sredstev. Slovenski kmet bi se s pridobljenimi denarnimi sredstvi lažje posodabljal, 

razvijal in ustvarjal delovna mesta. Seveda ob predpostavki, da se uredijo tudi regulatorni 

predpisi v  zvezi s prodajo slovenskih kmetijskih proizvodov. 

Predstavljamo predloge za stroko. Za državo in njene inštitucije, v okviru katerih se oblikuje 

kmetijska politika, je bilo že veliko povedanega. Država in politika pa imata vpliv z 

zakonodajo tudi na druge organizacije, ki lahko veliko pripomorejo k izboljšanju pogojev za 

kmetovanje. Državi pripisujemo tudi odgovornost za ureditev davčne zakonodaje za kmete. 

Kmetijske šole in univerza nudijo izobraževanje slušateljev v dijaških in študentskih letih. 

Poleg osnovnih strokovnih znanj bi bilo potrebno nameniti večji poudarek tudi ekonomiki 

kmetijskih gospodarstev. Prožnost kmetijskih gospodarstev se je izkazala zlasti v času korona 

virusa, ki je bilo usodno za tiste kmete, ki o različnih prodajnih poteh niso razmišljali že prej. 

Priporoča se dopolnilno šolanje posameznikov za kmetijsko dejavnost še potem, ko že 

samostojno upravljajo s kmetijo. Še posebej velja za tiste, ki osnovne kmetijske izobrazbe 

nimajo. Dostopnost do učnih vsebin bi morala biti enostavna, na daljavo, preverjanje znanja 

pa bi moral biti pokazatelj slušatelju, ali je bila vsebina dovolj razumljiva in osvojena. Poleg 

znanja iz kmetijskih tehnologij, živinoreje, fitofarmacevtskega znanja je potrebno še znanje 

ekonomije in računovodstva. Vsebina bi morala biti »vse v enem paketu«, finančno dostopna 

in usmerjena tudi v nakup programov za vodenje in sledenje dogodkom na kmetijskem 

gospodarstvu.  
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Občine  so zainteresirane, da se mladi zaposlijo. Mladi kmetje pričakujejo stimulacijo za 

samozaposlitev. Tudi ureditev OPN za kmetijsko dejavnost bi morala biti prednostna naloga 

občin.  

Verige pridelovalcev. Ugotavljamo, da se kmetje panog govedoreje, ovčereje, mlekarjev in 

pridelovalcev krompirja med seboj ne povezujejo. Zato je priložnost, da bi se verige 

pridelovalcev lahko dogovorile za boljše odkupne cene. 

Finančne institucije bi morale bolj izobraževalno pristopati do segmenta ljudi, ki ne 

uporabljajo spleta. Prilagoditev ustreznih informacij za drugačno populacijo, ki jo sicer banke 

obravnavajo, je nuja. Izobraziti je potrebno poseben kader, ki je vešč znanja o kmetijskem 

gospodarjenju in komuniciranja s kmetijskimi gospodarstvi. Vzpostaviti se morajo nove 

povezave z zavarovalnico in drugimi državnimi institucijami, ki bi sprejele tveganje za 

posojila v izogib hipotekam. 

Kljub predvidevanju, da izsledkov raziskave ne bomo uporabili za celotno kmetijsko 

populacijo, nasveti za stroko veljajo v večini za celotni kmetijski sektor.  Raziskava nam je 

omogočila globalen pogled na stanje v kmetijstvu in ugotovila možne rešitve. V magistrskem 

delu je sicer z intervjuji obravnavan le sektor krompirja, govejega mesa in mleka in še ta je 

lokalno omejen na Osrednjeslovensko regijo. Vendar gledano na celotno situacijo v 

slovenskem kmetijsko gospodarskem prostoru so priporočila državi, davčnemu sistemu, 

šolam, finančnim institucijam in občinam veljavna tudi za vse ostale sektorje kmetijstva v 

Sloveniji.  

6.3 Priporočilo 

V zgodovini slovenskega kmetijstva se je pomoč EU odrazila v modernizaciji kmetijskih 

gospodarstev, napredek je bil opazen. Posledice pa so bile tudi negativne. Evropa naj bi sicer 

uravnavala revščino tistih držav, ki so potrebne pomoči in bi dosegle vsaj povprečen standard 

EU. V slovenskem kmetijskem sektorju po več kot desetletnem obdobju opažamo, da segment 

dobrih samooskrbnih kmetij upada. Kmetijska politika EU svojo strategijo spreminja. 

Napoveduje zmanjševanje subvencij, kar pomeni še nadaljnji upad števila manjših kmetij, ki 

jih subvencije še spodbujajo k ohranitvi. Kmetje to občutijo, kot da so manjvredni, čeprav so 

delovni, prizadevni in pošteni, ne dobijo pozitivne povratne informacije. Literatura, viri in vse 

pogostejše objave v časopisih nam dajejo informacije, da je posodobitev kmetij nuja in da je 

možno 57 % celotne kmetijske pridelave robotizirati. Za razvoj pa so potrebne investicije. 

Nekaj sredstev je na voljo iz podukrepa 4.1, Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, 

nadalje so za inovativna podjetja na voljo krediti EU za prilagoditev podnebnim spremembam 

in razvoj tehnologij. Razvoj se financirana tudi preko SPS razpisov, SPIRIT, SID banke. 

Banke se vse bolj zavedajo, da bodo morale sodelovati pri modernizaciji in digitalizaciji 

kmetijskega gospodarstva in uvajanju sodobnih tehnologij ter pomagati pri prenosu kmetij na 
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mlajše generacije. Kmetijska gospodarstva se bodo morala spremeniti iz samooskrbnega v  

specializirana tržna kmetijska gospodarstva, ki bo naravnana trajnostno.  

Tudi kmetje, s katerimi so bili izvedeni intervjuji, so prišli do enakih spoznanj. Zavedajo se, 

da so sposobnejši mlajši prevzemniki in računajo nanje.  

Pomembno vlogo pri spremembah na področju kmetijstva na Slovenskem imamo tudi 

potrošniki, vemo, kaj želimo, narediti moramo še korak v pravo smer in več povpraševati  po 

doma pridelani hrani. 
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Priloga 1 

 

 

VPRAŠALNIK ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU - ZADOLŽENA 

KMETIJSKA GOSPODARSTVA 

 

Spoštovani, 

 

sem Vera Kutnar in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Financiranje kmetijskih 

gospodarstev v Sloveniji na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management, pod 

mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca. 

 

V praktičnem delu naloge se osredotočam na srednje velike kmetije. Vsi, ki sodelujejo v 

intervjuju, izhajajo iz osrednje slovenske regije, konkretneje iz območja KGZS Grosuplje. 

 

Vaše kmetijsko gospodarstvo prejema subvencije iz naslova I. stebra Skupne kmetijske 

politike (SKP, neposredna plačila). Poleg subvencij me zanimajo tudi druge oblike 

financiranja, vključno subvencije iz naslova II. stebra SKP, razvoj podeželja. 

 

Za vaše sodelovanje, odgovore in pobude se vam vnaprej najlepše zahvaljujem. 

 

I. FINANCIRANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 

a) Obstoječe subvencije in postopno zmanjševanje teh. 

1. Vse od uvedbe skupne kmetijske politike, so slovenski kmetje odvisni od 

pomoči EU. Kakšno je vaše splošno mnenje o subvencijah? 

2. Ali ste s svojimi subvencijami in neposredno pomočjo zadovoljni?  

3. Katere vrste prejemate? 

4. Za kakšen namen jih uporabljate?  

5. Imate kakšen predlog v zvezi s tem? 

6. Govori se o postopnem zmanjševanju subvencij. Ali bi z ukinitvijo uspeli 

ohranjati današnjo raven proizvodnje?  

7. Kakšne cene kmetijskih izdelkov iz vaše proizvodnje bi ustrezale za 

nadaljevanje opravljanja kmetijske dejavnosti? 

 

b) Investicije in II. steber SKP 

8. Kakšna je vaša osnovna dejavnost?  

9. Ali ste z obsegom proizvodnje zadovoljni? 

10. Ste v svoj srednjeročen načrt vključili kakšno investicijo?  

11. Iz katerih virov se boste financirali?  

12. Ste v preteklosti zaprosili za kredit pri banki?  

 Če da, so bili pogoji sprejemljivi, oz. ste bili v očeh banke sposoben 

kreditojemalec?  

 Če ne, zakaj ne? Mnenje drugih?  

 

c) Načrti za prihodnost 

13. Imate za nadaljevanje kmetijske dejavnosti še dodatne načrte? Pojasnite 

prosim vašo vizijo za prihodnost. 

 

II.   SLOVENSKE INSTITUCIJE ZA POMOČ KMETU 

a) Kmetijska politika 

1. Kakšna je vaša ocena trenutne kmetijske politike v EU in v Sloveniji? 
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2. Kakšna je po vašem mnenju usmeritev do kmetov?  

3. Kakšno je po vaši oceni delo institucij: MKGP, ASKTRP, s kom imate 

najboljše izkušnje?  

4. Če se vrnemo na vaše subvencije, kakšen delež predstavljajo subvencije od 

celotnega letnega prihodka, ki ga ustvarjate na kmetiji?  

5. So pogoji, ki jih morate ob tem izpolnjevati, sprejemljivi?  

6. Kako ocenjujete postopke za pripravo vlog za subvencije? Ali to 

pripravljate sami? Imate pomoč doma ali od drugod?  

 

b) Svetovalna služba 

7. Na KGZS imajo za pomoč kmetom organizirano pomoč v obliki t.i. 

terenskih svetovalcev. Kako razumete vlogo podpornih institucij? Ali to 

pomoč izkoriščate? Opišite mi vaš pogled na tovrstno pomoč. Ste z njo 

zadovoljni?  

8. Odkar kmetujete, oz. odkar prejemate subvencijo, se je na vaši kmetiji kaj 

spremenilo? Če da, kako?  

9. S kom po navadi komunicirate za mnenje pri novostih?  

 

c) Nadzorniki 

10. Kakšne izkušnje imate v zvezi z nadzorniki in njihovim delom?  

11. Kako so postopali v primeru nepravilnosti, če je bila pri vas kdaj 

ugotovljena?  

12. Ste bili mogoče v zvezi s tem tudi kaznovani? 

 

d) Obdavčitev 

13. Kakšno mnenje imate o obdavčitvi subvencij? Predlagate s tem v zvezi 

kakšno možno rešitev? Kaj bi konkretno v vašem primeru pomenilo, da 

vam oprostijo plačilo davka na subvencije? Bi bilo finančno učinkovito ali 

zgolj moralno zadoščenje? 

 

e) Splošno mnenje glede pogojev za kmetovanje 

14. Kako bi vi svetovali prijatelju, znancu glede pričetka ali prevzema 

kmečkega gospodarstva?  

15. Ali bi svetovali iz lastnih izkušenj ali na podlagi vsesplošnega mnenja?  

16. Kaj menite glede višine dohodkov iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji? Ali 

ste razmišljali tudi o zaposlitvi izven kmetije? 

17. Ali za vas digitalizacija pomeni kvalitetnejše opravljanje dejavnosti?  

 

III. VPRAŠANJA ZA ZADOLŽENA KMETIJSKA GOSPODARSTVA 

a) Vzroki za zadolženost 

1. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili najeti kredit? 

2. Za kakšen namen ste najeli kredit in katere pogoje ste pridobili za kredit, 

rok odplačila, zavarovanje? 

3. Ali ste pri vlogi potrebovali pomoč svetovalne službe? 

 

b) Razdolževanje 

4. Kakšen je vaš načrt za odplačilo kredita? Zanima nas, kako boste 

poravnavali kredit: iz tekočih prihodkov, subvencij, iz pomoči po 2. stebru 

po končani investicij, drugo? 
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IV. MOREBITNI PREDLOGI IN SUGESTIJE 

a)  Osebno mnenje iz izkušenj 

1. Zanima nas vaš osebni pogled na stanje v kmetijstvu, tudi primerjava z 

nekoč in danes. 

b)  Vizija kmetijskih gospodarstev v prihodnosti 

2. Zanimajo nas vaša vizija, pripombe, združenja. Se jih udeležujete, ste 

pobudnik za spremembe? Lahko navedete še vse tisto, kar vas v intervjuju 

nisem vprašala.Vaše morebitne želje, predlogi ... 

 

V.  PODATKI 

 

Podatki so zaupne narave in se jih poimensko v magistrski nalogi ne bom navajala. 

Potrebujem jih zgolj za šifriranje odgovorov.  

 

Ime in priimek: 

Starost: 

Izobrazba: 

Število odraslih in otrok na kmetiji: 

Zaposlen na kmetiji od: 

Velikost obdelovalnih površin: MID 

 

Obilo koristnih  spodbud pri izvajanju kmetijske dejavnosti in iskrena hvala za sodelovanje! 

 

Vera Kutnar 
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VPRAŠALNIK ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU – NEZADOLŽENA 

KMETIJSKA GOSPODARSTVA 

 

Spoštovani, 

 

sem Vera Kutnar in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Financiranje kmetijskih 

gospodarstev v Sloveniji na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management, pod 

mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca. 

 

V praktičnem delu naloge se osredotočam na srednje velike kmetije. Vsi, ki sodelujejo v 

intervjuju, izhajajo iz osrednje slovenske regije, konkretneje iz območja KGZS Grosuplje. 

 

Vaše kmetijsko gospodarstvo prejema subvencije iz naslova I. stebra Skupne kmetijske 

politike (SKP, neposredna plačila). Poleg subvencij me zanimajo tudi druge oblike 

financiranja, vključno subvencije iz naslova II. stebra SKP, razvoj podeželja. 

 

Za vaše sodelovanje, odgovore in pobude se vam vnaprej najlepše zahvaljujem! 

 

I. FINANCIRANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 

 

a) Obstoječe subvencije in postopno zmanjševanje teh. 

 

1. Vse od uvedbe skupne kmetijske politike, so slovenski kmetje odvisni od 

pomoči EU. Kakšno je vaše splošno mnenje o subvencijah? 

2. Ali ste s svojimi subvencijami in neposredno pomočjo zadovoljni?  

3. Katere vrste prejemate? 

4. Za kakšen namen jih uporabljate?  

5. Imate kakšen predlog v zvezi s tem? 

6. Govori se o postopnem zmanjševanju subvencij. Ali bi z ukinitvijo uspeli 

ohranjati današnjo raven proizvodnje?  

7. Kakšne cene kmetijskih izdelkov iz vaše proizvodnje bi ustrezale za 

nadaljevanje opravljanja kmetijske dejavnosti? 

 

b) Investicije in II. steber SKP 

8. Kakšna je vaša osnovna dejavnost?  

9. Ali ste z obsegom proizvodnje zadovoljni? 

10. Ste v svoje srednjeročni načrt vključili kakšno investicijo?  

11. Iz katerih virov se boste financirali?  

12. Ste v preteklosti zaprosili za kredit pri banki?  

Če da, so bili pogoji sprejemljivi, oz. ste bili v očeh banke sposoben 

kreditojemalec?  

Če ne, zakaj ne? Mnenje drugih?  

 

c)  Načrti za prihodnost 

13. Imate za nadaljevanje kmetijske dejavnosti še dodatne načrte? Pojasnite 

prosim vašo vizijo za prihodnost. 
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II. SLOVENSKE INSTITUCIJE ZA POMOČ KMETU 

 

a) Kmetijska politika 

1. Kakšna je vaša ocena trenutne kmetijske politike v EU in v Sloveniji? 

2. Kakšna je po vašem mnenju usmeritev do kmetov?  

3. Kakšno je po vaši oceni delo institucij: MKGP, ASKTRP, s kom imate 

najboljše izkušnje?  

4. Če se vrnemo na vaše subvencije, kakšen delež predstavljajo subvencije od 

celotnega letnega prihodka, ki ga ustvarjate na kmetiji?  

5. So pogoji, ki jih morate ob tem izpolnjevati, sprejemljivi?  

6. Kako ocenjujete postopke za pripravo vlog za subvencije? Ali to 

pripravljate sami? Imate pomoč doma, ali od drugod?  

b) Svetovalna služba 

7. Na KGZS imajo za pomoč kmetom organizirano pomoč v obliki t.i. 

terenskih svetovalcev. Kako razumete vlogo podpornih institucij? Ali to 

pomoč izkoriščate? Opišite mi vaš pogled na tovrstno pomoč, ste z njo 

zadovoljni?  

8. Odkar kmetujete, oz. odkar prejemate subvencijo, se je na vaši kmetiji kaj 

spremenilo. Če da, kako?  

9. S kom po navadi komunicirate za mnenje pri novostih?  

c) Nadzorniki 

10. Kakšne izkušnje imate v zvezi z nadzorniki in njihovim delom?  

11. Kako so postopali v primeru nepravilnosti, če je bila pri vas kdaj 

ugotovljena?  

12. Ste bili mogoče v zvezi s tem tudi kaznovani? 

d) Obdavčitev 

13. Kakšno mnenje imate o obdavčitvi subvencij? Predlagate s tem v zvezi 

kakšno možno rešitev? Kaj bi konkretno v vašem primeru pomenilo, da 

vam oprostijo plačilo davka na subvencije? Bi bilo finančno učinkovito ali 

zgolj moralno zadoščenje? 

e) Splošno mnenje glede pogojev za kmetovanje 

14. Kako bi vi svetovali prijatelju, znancu glede pričetka ali prevzema 

kmečkega gospodarstva?  

15. Ali bi svetovali iz lastnih izkušenj, ali na podlagi vsesplošnega mnenja?  

16. Kaj menite glede višine dohodkov iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji? Ali 

ste razmišljali tudi o zaposlitvi izven kmetije? 

17. Ali za vas digitalizacija kmetije pomeni kvalitetnejše opravljanje 

dejavnosti? 

  

III.  VPRAŠANJA ZA NEZADOLŽENA KMETIJSKA GOSPODARSTVA 

 

a)  Financiranje investicij 

1. Ste imeli mogoče investicije v kmetijsko dejavnosti v preteklosti?  

2. Iz katerih virov ste se financirali (krediti, lastna sredstva, iz prodaje 

kmetijskih izdelkov ...)? 

3. Prosim za vaše mnenje o subvencijah in financiranju investicij. Ali imate 

to mnenje na podlagi lastnih izkušenja ali izkušenj drugih? 
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 b) Investicije v prihodnje 
4. Kakšen je vaš načrt za nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti?    

Nameravate imeti v bližnji prihodnosti investicijo? V katero smer 

nameravate širiti dejavnost? 

 

IV. MOREBITNI PREDLOGI IN SUGESTIJE 

 

a) Osebno mnenje iz izkušenj 

1. Zanima nas vaš osebni pogled na stanje v kmetijstvu. Kaj menite o 

subvencijah   in cenah kmetijskih proizvodov?     

 

b) Vizija kmetijskih gospodarstev v prihodnosti 

2. Zanimajo nas vaša vizija, pripombe, združenja. Se jih udeležujete, ste 

pobudnik za spremembe? Lahko navedete še vse tisto, kar vas v intervjuju 

nisem vprašala. Vaše morebitne želje, predlogi … 

 

V. PODATKI 

 

Podatki so zaupne narave in se jih poimensko v magistrski nalogi ne bom navajala, 

potrebujem jih zgolj za šifriranje odgovorov.  

 

Ime in priimek: 

Starost: 

Izobrazba: 

Število odraslih in otrok na kmetiji: 

Zaposlen na kmetiji od: 

Velikost obdelovalnih površin: MID 

 

Obilo koristnih  spodbud pri izvajanju kmetijske dejavnosti in iskrena hvala za sodelovanje! 

 

Vera Kutnar 
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VPRAŠALNIK ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU – MLADI PREVZEMNIK 

 

Spoštovani, 

 

sem Vera Kutnar in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Financiranje kmetijskih 

gospodarstev v Sloveniji na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management, pod 

mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca. 

 

V praktičnem delu naloge se osredotočam na srednje velike kmetije. Vsi, ki sodelujejo v 

intervjuju, izhajajo iz osrednje slovenske regije, konkretneje iz območja KGZS Grosuplje. 

 

Vaše kmetijsko gospodarstvo prejema subvencije iz naslova I. stebra Skupne kmetijske 

politike (SKP, neposredna plačila). Poleg subvencij me zanimajo tudi druge oblike 

financiranja, vključno subvencije iz naslova II. stebra SKP, razvoj podeželja. 

 

Za vaše sodelovanje, odgovore in pobude se vam vnaprej najlepše zahvaljujem! 

 

 

I. FINANCIRANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 

 

a) Obstoječe subvencije in postopno zmanjševanje teh. 

 

1. Vse od uvedbe skupne kmetijske politike, so slovenski kmetje odvisni od 

pomoči EU. Kakšno je vaše splošno mnenje o subvencijah? 

2. Ali ste s svojimi subvencijami in neposredno pomočjo zadovoljni?  

3. Katere vrste prejemate? 

4. Za kakšen namen jih uporabljate?  

5. Imate kakšen predlog v zvezi s tem? 

6. Govori se o postopnem zmanjševanju subvencij. Ali bi z ukinitvijo uspeli 

ohranjati današnjo raven proizvodnje?  

7. Kakšne cene kmetijskih izdelkov iz vaše proizvodnje bi ustrezale za 

nadaljevanje opravljanja kmetijske dejavnosti? 

 

b) Investicije in II. steber SKP 

8. Kakšna je vaša osnovna dejavnost?  

9. Ali ste z obsegom proizvodnje zadovoljni? 

10. Ste v svoj srednjeročni načrt vključili kakšno investicijo?  

11. Iz katerih virov se boste financirali?  

 

c) Načrti za prihodnost 

12. Za nadaljevanje kmetijske dejavnosti imate zagotovo še dodatne načrte? 

Pojasnite prosim vašo vizijo za prihodnost. 

 

 

II. SLOVENSKE INSTITUCIJE ZA POMOČ KMETU 

 

a) Kmetijska politika 

1. Kakšna je vaša ocena trenutne kmetijske politike v EU in v Sloveniji? 

2. Kakšna je po vašem mnenju usmeritev do kmetov?  
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3. Kakšno je po vaši oceni delo institucij: MKGP, ASKTRP, s kom imate 

najboljše izkušnje?  

4. Če se vrnemo na vaše subvencije, kakšen delež predstavljajo subvencije od 

celotnega letnega prihodka, ki ga ustvarjate na kmetiji?  

5. So pogoji, ki jih morate ob tem izpolnjevati, sprejemljivi?  

6. Kako ocenjujete postopke za pripravo vlog za subvencije? Ali to 

pripravljate sami? Imate pomoč doma, ali od drugod?  

 

b) Svetovalna služba 

7. Na KGZS imajo za pomoč kmetom organizirano pomoč v obliki t.i. 

terenskih svetovalcev. Kako razumete vlogo podpornih institucij? Ali to 

pomoč izkoriščate? Opišite mi vaš pogled na tovrstno pomoč. Ste z njo 

zadovoljni?  

8. Odkar kmetujete, oz. odkar prejemate subvencijo, se je na vaši  kmetiji kaj 

spremenilo? Če da, kako?  

9. S kom po navadi komunicirate za mnenje pri novostih?  

c) Nadzorniki 

10. Kakšne izkušnje imate v zvezi z nadzorniki in njihovim delom?  

11. Kako so postopali v primeru nepravilnosti, če je bila pri vas kdaj 

ugotovljena?  

12. Ste bili mogoče v zvezi s tem tudi kaznovani? 

 

d) Obdavčitev 

13. Kakšno mnenje imate o obdavčitvi subvencij? Predlagate s tem v zvezi 

kakšno možno rešitev? Kaj bi konkretno v vašem primeru pomenilo, da 

vam oprostijo plačilo davka na subvencije? Bi bilo finančno učinkovito ali 

zgolj moralno zadoščenje? 

 

e) Splošno mnenje glede pogojev za kmetovanje 

14. Kako bi vi svetovali prijatelju, znancu glede pričetka ali prevzema 

kmečkega gospodarstva?  

15. Ali bi svetovali iz lastnih izkušenj, ali na podlagi vsesplošnega mnenja?  

16. Kaj menite glede višine dohodkov iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji? Ali 

ste razmišljali tudi o zaposlitvi izven kmetije? 

 

III. VPRAŠANJA ZA MLADE PREVZEMNIKE 

 

a) Vzroki za prevzem kmetije 

1. Kaj vas je spodbudilo, da postanete mladi prevzemnik? 

2. Kakšno je vaše mnenje glede pridobitve subvencije za mlade kmete? 

3. Kam ste vložili denar? 

4. Ali ste pri vlogi potrebovali pomoč svetovalne službe? 

5. Zanima me vaša vizija, pripombe, gibanja mladih kmetov, se jih 

udeležujete, ste pobudnik za spremembe? Lahko navedete še vse tisto, kar 

vas v intervjuju nisem vprašala. Vaše morebitne želje … 

6. Ali za vas digitalizacija kmetije pomeni kvalitetnejše opravljanje 

dejavnosti? 

 

IV. MOREBITNI PREDLOGI IN SUGESTIJE 

 



Priloga 3 

 

V. PODATKI 

 

Podatki so zaupne narave in se jih poimensko v magistrski nalogi ne bom navajala, 

potrebujem jih zgolj za šifriranje odgovorov.  

 

Ime in priimek: 

Starost: 

Izobrazba: 

Število odraslih in otrok na kmetiji: 

Zaposlen na kmetiji od: 

Velikost obdelovalnih površin:  

 

Obilo koristnih  spodbud pri izvajanju kmetijske dejavnosti in iskrena hvala za sodelovanje! 

 

Vera Kutnar 

 


