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IZVLEČEK
Vrednotenje učinkov ukrepa "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" (na primeru
statistične regije Jugovzhodna Slovenija)
Zaključna seminarska naloga z geografskega vidika analizira učinke, ki jih je prinesel ukrep
"Pomoč mladim prevzemnikom kmetij", sestavni del Programa razvoja podeželja v obdobju
2007–2013. Glavni namen ukrepa je izboljšanje starostne in izobrazbene strukture gospodarjev
kmetijskih gospodarstev ter pospešitev prenosa kmetije na naslednika. Študija primera skuša
ovrednotiti učinke, ki jih je prinesel ukrep v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Ta regija
je bila izbrana predvsem zaradi njenih specifičnih potez in regionalnega razvoja (velik obseg
območij z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, visoka stopnja brezposelnosti, obrobna in
obmejna regija), kar se odraža tudi v kmetijstvu. V navedenem programskem obdobju se je v
regiji za koriščenje sredstev tega ukrepa odločilo kar 212 kmetij, predvsem mešanih, posledično
se demografska struktura na kmetijah vidno izboljšuje. Ukrep, s katerim so anketirane kmetije
imele večinoma pozitivne izkušnje, je prispeval tudi k modernizaciji kmetijstva ter revitalizaciji
kmetijskih površin.
Ključne besede: pomoč mladim prevzemnikom kmetij, kmetijstvo, program razvoja podeželja,
demografska struktura gospodarjev, Jugovzhodna Slovenija.

ABSTRACT
Evaluating the effects of the “Setting-up of young farmers” measure (case study:
statistical region of South-East Slovenia)
The final seminar paper analyses the geographical effects of the “Setting up of young farmers”
measure, which is a part of the Rural Development Programme for the period 2007–2013 (with
code: Measure 112). The main goal of the measure is improving the age- and educational
structure of the farm holders and speeding up the transfer of the holding onto the successor. The
case study wishes to evaluate the effects of the measure in the statistical region of South-East
Slovenia. This region was selected mainly due to its specifics and regional development (large
area with limited farming opportunities, high unemployment rate, border and peripheral region)
which is also reflected in agriculture. Nevertheless the region registered a fairly large response
(212 farms) to farm takeovers in the cadre of Measure 112. Dominating farms were mainly
mixed, the demographic structure of their holders has been visibly improving. The measure,
which was mostly positively evaluated by surveyed farmers, has contributed to the
modernisation of agriculture and revitalization of agricultural land.
Key words: setting-up of young farmers, agriculture, Rural Development Programme,
demographic structure of farm holders, South-East Slovenia.
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1. UVOD
1.1.

Opredelitev problema

Kmetijstvo kot ena najstarejših gospodarskih dejavnosti še danes predstavlja vir preživetja
tretjini svetovnega prebivalstva (FAO Statistical Yearbook, 2013, str. 19), a je hkrati
postavljeno pred vse več izzivov. Slovenija ima omejene naravnogeografske razmere za
kmetovanje, v ravninskih in kotlinskih delih je le četrtina kmetijskih zemljišč, večinoma pa se
kmetijska gospodarstva nahajajo v višjih predelih, kjer je obdelovanje bistveno težje, donos pa
manjši. Kljub neugodnim pridelovalnim pogojem pa ne smemo pozabiti, da je prav kmetijstvo
glavna dejavnost za ohranjanje slovenskih kulturnih pokrajin.
Pomen kmetijstva kot gospodarske dejavnosti se zadnja desetletja zmanjšuje tako v evropskih
državah kot tudi po vsem svetu, kar se kaže na primer v deležu kmetijstva v skupnem BDP; za
Slovenijo je po podatkih SURS-a za leto 2014 znašal le 1,3 % (Ekonomski računi za kmetijstvo,
2014). Kmetijstvo pa opravlja tudi druge pomembne funkcije; govorimo o večnamenskosti
oziroma multifunkcionalnosti kmetijstva, ki ima poleg proizvodne tudi funkcijo ohranjanja
kulturne dediščine in pokrajine, ohranjanja ekosistemskih funkcij v okolju, vpliv na družbeno
ravnovesje idr. (Klemenčič, Lampič, Slavič, 2008). Bedrač in Cunder (2005, str. 244) sta
navedla njegove bistvene funkcije, ki se v podeželskem prostoru medsebojno prepletajo in
dopolnjujejo:


proizvodna funkcija, ki je najpomembnejša in se nanaša predvsem na proizvodnjo
hrane in ostalih surovin zaradi zagotavljanja prehranske varnosti in dostopnosti
kakovostne hrane po sprejemljivih cenah;



okoljska funkcija, ki se nanaša na ohranjanje biotske raznovrstnosti, na trajnostno rabo
naravnih virov, ohranjanje kulturne pokrajine ter naravne in kulturne dediščine;



socialna funkcija, ki se nanaša na poseljenost podeželja in s tem uravnotežen prostorski
razvoj države; na obrobnih območjih je kmetijstvo še vedno generator razvoja zaradi
primanjkljaja drugih dejavnosti in s tem zaposlitvenih možnosti, tako kmetijska
dejavnost prispeva k ohranjanju poseljenosti in zaposlenosti prebivalstva na teh
območjih.

Z vstopom v EU in s prevzemom skupne zakonodaje EU je tudi Slovenija v celoti sprejela
kmetijsko razvojno politiko in tako v vseh svojih strateških dokumentih, vključno s PRP 2007–
2013, poudarja pomen večnamenskega kmetijstva (Bedrač, Cunder, 2005).
V Sloveniji prevladujejo družinske kmetije, na katerih vse pogosteje prihaja do pomanjkanja
naslednikov oziroma se visoko izobraženi mladi ne odločijo za prevzem in posledično kmetije
propadajo. Če ni naslednika, ni niti motiva za nadaljnje delo, zato kmetija kot proizvodna enota
ugasne (Pinterič in sod., 2006). Če do prevzema kmetije s strani prevzemnika pride, se to
običajno zgodi zelo pozno, oziroma ko starejši gospodar ni več zmožen v polnosti opravljati
dela na kmetiji. Posledica tega je tudi neugodna demografska struktura na slovenskih kmetijah,
kar posledično vodi tudi v počasnejšo modernizacijo KMG.
Ker je pomladitev kmetijskih gospodarjev nujna, če želijo kmetije konkurenčno nastopiti na
(slovenskem) trgu, se je Slovenija odločila za finančno spodbudo, ki bi potencialno lahko
pripomogla k obuditvi kmetij in večji produktivnosti: le-ta naj bi mlade spodbudila, da se
odločijo za prevzem kmetije.
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1.2.

Namen in cilji naloge

Namen zaključne seminarske naloge je ovrednotiti učinke in uspešnost ukrepa "Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij" po zaključenem programskem obdobju PRP 2007–2013. Zanimali so
nas merljivi in nemerljivi učinki, ki jih lahko ovrednotimo z geografskim pristopom. V nalogi
smo želeli pridobiti odgovore na ključna vprašanja: ali se je povečal prenos kmetij na mlajšo
generacijo, se je demografska struktura KMG izboljšala, ali so se kmetije modernizirale
oziroma so bile na njih izvedene inovacije, ali se je povečala razvojna in proizvodna spodobnost
prevzetih kmetij, ali se je zaradi tega ukrepa povečala obdelanost zemljišč, se mladi
prevzemniki med sabo bolj učinkovito povezujejo ipd.
V ZSN smo si tako zastavili več ciljev:
1. ugotoviti, če je prišlo do povečanega prenosa KMG na mlade prevzemnike na izbranem
območju,
2. analizirati potencialne spremembe demografske strukture KMG na izbranem območju,
3. rezultate oddanih vlog kartografsko prikazati ter jih med seboj primerjati,
4. izpostaviti geografske učinke ukrepa "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" na
regionalni ravni.
V nalogi smo glede na obstoječe poznavanje preučevane regije, značilnosti prevzemnikov in
posebnosti analiziranega ukrepa postavili naslednje hipoteze, ki smo jih preverjali s pomočjo
uporabljenih metod dela.
1. Za ukrep "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" se je odločilo največ kmetij v občinah
na ravninah in kotlinah, najmanj pa na hribovitih in demografsko ogroženih območjih
Slovenije.
2. Prejemnice sredstev ukrepa "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" v statistični regiji
JV Slovenija so večinoma mešane kmetije, demografska struktura gospodarjev teh
kmetij pa sovpada s stanjem prevzemnikov celotne Slovenije.
3. Preučevane kmetije so učinke ukrepa »Pomoč mladim prevzemnikom na kmetiji«
vrednotile pozitivno.

1.3.

Teoretična podlaga

Gospodarski razvoj kmetije je pomembno odvisen od gospodarja in njegovih osebnostnih
lastnosti. Potrebno je upoštevati, da se njegova karierna usmeritev najbolj oblikuje v prvih
desetih letih dela. Hkrati je treba vedeti, da so številni gospodarji na kmetiji vpeti v delo ter
odločanje na kmetiji že od mladosti in so na nek način bolj kot ostali poklici pod vplivom t. i.
ožjega okolja (družine, družinske tradicije), kar pomembno vpliva na njihov osebnostni razvoj
(Boštjančič, Lampič, 2015, str. 14). Analizo prevladujočih osebnostnih lastnosti oziroma
kariernih sider gospodarjev tržnih kmetij sta naredili Boštjančičeva in Lampičeva (2015), v
kateri sta ugotavljali zastopanost sedmih kariernih sider (tehnično-funkcionalno sidro,
menedžersko sidro, sidro samostojnosti in neodvisnosti, sidro varnosti in stabilnosti, sidro
predanosti, sidro izziva ter sidro življenjskega sloga) s pomočjo vprašalnika.
Rezultati (273 vprašalnikov) so bili odvisni predvsem od usmerjenosti KMG in starosti lastnika
kmetije. Pri gospodarjih ekoloških in konvencionalnih kmetij je bilo tako najbolj zastopano
sidro varnosti in stabilnosti, sledili sta mu sidro življenjskega sloga in sidro samostojnosti in
neodvisnosti, kar nakazuje, da so gospodarji najbolj nagnjeni k delu, ki jim omogoča
dolgoročno varnost in stabilne delovne razmere. Pri gospodarjih ekoloških kmetij pa je
najbolj zastopano tehnično-funkcionalno sidro (pomeni, da želijo gospodarji 'biti dobri
2

strokovnjaki na svojem področju'). Pri obeh je pomembno tudi sidro življenjskega sloga, kar
kaže na željo po dobri uskladitvi dela z zasebnim življenjem. Ravno sidro izziva, ki je za
podjetno naravnanost eno pomembnejših, je bilo pri obeh skupinah najslabše zastopano, kar
kaže, da se gospodarji bojijo novih oziroma drugačnih načinov in oblik dela. Zanimivi so tudi
rezultati, ki se nanašajo na razlike med starejšimi in mlajšimi gospodarji. Analiza je pokazala,
da so kmetije mlajših gospodarjev demografsko bolj vitalne ter da s kmetovanjem zaslužijo več
denarja kot kmetije s starejšim gospodarjem. Pri mlajših gospodarjih je prav tako pogosteje
zastopano menedžersko karierno sidro, ki izraža željo gospodarja po vodenju in odločanju
(Boštjančič, Lampič, 2015). To stanje smo pri izbranih prevzemnikih tudi preverili s pomočjo
anketnega vprašalnika.
Neugodna starostna in izobrazbena struktura gospodarjev kmetijskih gospodarstev je glavni
cilj ukrepa "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij". Povprečna starost gospodarjev je bila leta
2010 57 let in se od leta 2000 ni spremenila, kar 43 % teh pa je imelo največ osnovnošolsko
izobrazbo (Popis kmetijstva 2010, 2010).
"Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" ali ukrep 112 v sklopu Programa razvoja podeželja
2007–2013 je ukrep, ki omogoča hitrejši in lažji prenos kmetije na mlajšega gospodarja. Gre za
prevzem kmetije, ki pa se ne enači z nasledstvom, čeprav je potrebno priznati, da sta pogosto
pojma povezana. Leksikon geografije podeželja opisuje nasledstvo kot: "Pomemben dejavnik
v razvoju zasebnega lastništva in kmetijstva, ki predvsem na demografsko ogroženih območjih
pri ohranjanju življenja na vasi in vzdrževanju kulturne pokrajine dobiva vse večji pomen.
Naslednik je član družinskega jedra, ki z dedovanjem po smrti dotedanjega kmečkega
gospodarja ali dogovorno že prej prevzame kmetijo, kar urejajo načela dednega prava.
Naslednik je lahko najstarejši otrok (predvsem sin) ali pa tisti otrok, ki je za delo na kmetiji
usposobljen in ima interes na njej ostati." (Kladnik, 1999, str. 133) Gasson in Errington (1993)
trdita, da je nasledstvo na družinski kmetiji proces, pri katerem naslednik postopoma prevzema
nadzor nad upravljanjem na kmetiji in ki se zaključi, ko gospodar nasledniku formalno preda
KMG v last, torej se s tem spremeni lastništvo.
Kerbler (2007, str. 26) je termin nasledstvo opredelil kot nadpomenko, ki združuje:




stanje in odločitve glede nasleditve na kmetiji, pri čemer prvo pomeni, ali je že ali bo
naslednik določena oseba, ki bo v celoti prevzela odločanje ter bo postala tudi gospodar
in lastnik kmetije; drugo pa, ali se je ta oseba že sama odločila, da bo gospodarja
nasledila ter ali bo ta oseba po prevzemu nadaljevala s kmetovanjem;
časovno opredelitev prenosa kmetije na naslednika – to pomeni trenutek, v katerem bo
gospodar formalno predal kmetijo nasledniku.

Prevzemništvo je v strokovni literaturi opredeljeno kot: "Predaja kmetije v upravljanje s strani
starejše mlajši osebi (družinskemu članu ali tretji osebi), pri čemer ni nujno, da pride do
sprememb lastništva. Zato prevzemništvo ni identično nasledstvu, ki pomeni spremembo
lastništva po smrti prejšnjega kmečkega gospodarja. Prevzemništvo se izvrši na podlagi
dogovora. Eden izmed temeljnih problemov slovenskega zasebnega kmetijstva je dejstvo, da
prevzemniki začno upravljati kmetije v zrelih letih, ko so njihovi motivi, iniciativnost in
življenjska energija že dodobra izčrpani." (Kladnik, 1999, str. 183) Prevzemnik je tako
opredeljen kot oseba, ki prevzame kmetijo v upravljanje, pri čemer ni nujno, da pride do
sprememb lastništva.
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1.4.

Metodološki okvir

V nalogi so bile uporabljene različne metode pridobivanja podatkov. Na začetku je bila
potrebna celovita analiza statističnih podatkov, posredovanih s strani MKGP. Sledila je analiza
teh podatkov, s pomočjo katerih smo odziv na ukrep kartografsko prikazali in opazovali težnje
odziva na regionalni in lokalni ravni. Slaba stran pridobljenih statističnih podatkov je, da je bil
seznam oddanih vlog na razpis sestavljen iz vseh pridobljenih vlog in ne samo odobrenih, a
vseeno lahko trdimo, da to ni bistveno vplivalo na kartografski prikaz, saj do neodobritve vlog
pride le zaradi neustrezno izpolnjenih vlog, ki jih je zelo malo.
Sledili so anketni vprašalniki in terensko delo. Anketni vprašalnik je bil najpomembnejši del
zbiranja podatkov o mladih prevzemnikih na kmetiji. Anketa je bila zaradi zahtevne tematike
sestavljena iz odprtih, zaprtih in (kjer je bilo potrebno) tudi kombiniranih vprašanj. Ankete je
izpolnilo 20 mladih prevzemnikov. Zaradi časovne prilagodljivosti in obsežnega območja
proučevanja je anketiranje potekalo preko spleta (v marcu in aprilu 2016, ko na kmetijah še ni
veliko dela). Do naslovov mladih prevzemnikov smo prišli preko individualnih mrež. Poleg
pozitivnih strani anketiranja, kot so časovna prilagodljivost, zagotavljanje anonimnosti ter
dejstvo, da anketar ne vpliva na odgovore, je potrebno navesti tudi negativne strani, kot so:
nizka odzivnost in dejstvo, da anketarji ne morejo pomagati oziroma podrobneje pojasniti
kompleksno zastavljenih vprašanj. Ker smo se tega že predhodno zavedali, je bil vprašalnik
sestavljen po poglavjih, kar je anketirancem omogočilo boljšo preglednost.
S tremi gospodarji kmetijskih gospodarstev so bili opravljeni intervjuji, ki so potekali na
kmetijah. Na ta način smo pridobili podrobnejši vpogled v mnenja mladih gospodarjev o
ukrepu, kako oni rešujejo težave, ki se pojavljajo pri izpolnjevanju pogojev, prijavi na razpis
ter kako uresničujejo zastavljeni načrt, kakšni so odnosi med generacijami na kmetiji in ali so
zadovoljni z rezultati, ki jih je prinesel ukrep. Zaradi boljšega razumevanja širše slike celotnega
ukrepa in PRP je bil naknadno opravljen še intervju s kmetijsko svetovalko iz KGZS Novo
mesto.
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2. DELEŽNIKI UKREPA "POMOČ MLADIM
PREVZEMNIKOM KMETIJ"
Ukrep "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" povezuje več institucij oziroma deležnikov. V tem
poglavju analiziramo, kako so relevantni deležniki med seboj povezani. Prevzemnik je vpet v ukrep
skozi več dokumentov, ustanov ter institucij. Kako so ti deležniki med seboj povezani, je prikazano v
spodnjem modelu (Slika 1). Da bi še bolje razumeli dinamiko izvajanja ukrepa, so v nadaljevanju
podrobneje opisane naloge deležnikov pri ukrepu "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" in s katerimi
je mladi prevzemnik najbolj povezan.

Slika 1: Model deležnikov ukrepa 112.

2.1.
Kratek pregled kmetijske politike v Sloveniji in usmeritev ukrepa za
mlade prevzemnike
Oblikovanje in vzpostavitev lastne kmetijske politike sodi med pomembnejša dejanja
gospodarske in politične osamosvojitve, ki je v Sloveniji potekala od 90- ih let 20. stoletja
dalje (Bedrač in Cunder, 2006). V spodnji preglednici so prikazani mejniki v razvoju
kmetijske politike v Sloveniji. Na kratko so opisani cilji posameznih zakonov, programov,
načrtov in strategij, ki jih je Slovenija sprejela z namenom, da se približa skupnim ciljem
kmetijske politike EU.
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Preglednica 1: Pregled mejnikov v razvoju kmetijske politike v Sloveniji.
leto

ime programa/dokumenta

1991

Zakon o finančnih intervencijah v
kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane

-

Strategija razvoja slovenskega
kmetijstva

-

1993

pomen pri razvoju kmetijstva

-

-

1994–
1996

Program dela in aktivnosti za
realizacijo Strategije razvoja
slovenskega kmetijstva

-

1998

Program reforme kmetijske politike
1999- 2002

-

2000

Zakon o kmetijstvu

-

2000

Nacionalni program razvoja kmetijstva,
prehrambene industrije, gozdarstva in
ribištva 2000–2002

-

2000

Načrt razvoja podeželja 2000–2006

-

2003

Spremembe pri opredelitvi neposrednih
uporabnikov proračunskih sredstev.
Kmetijstvu je prvič priznana širša funkcija,
ki zajema poleg proizvodnega tudi
prostorski vidik (govorimo o
večfunkcionalnosti).
Prvi programski dokument, v katerem so bili
opredeljeni podobni cilji kot pri strategijah v
državah z razvitim kmetijstvom.
S tem dokumentom je ena glavnih usmeritev
bodočega razvoja postala večnamenskost
kmetijstva.
Operativni program za realizacijo Strategije
razvoja slovenskega kmetijstva je opredelil
podrobnejše srednjeročne cilje in programe
nadaljnjih aktivnosti.
Spremembe na področju intervencij v
kmetijstvu (tržno-cenovna politika ter
strukturna politika, pri kateri pride do
pomembnega obrata v smeri okolju
prijaznega kmetovanja).
Sestavljena pravna osnova za izvajanje
kmetijske politike.
V tem programu je podrobneje razčlenjen
koncept reforme kmetijske politike.
Slovenija ga razvije, da lahko črpa
predpristopno pomoč iz programa SAPARD.
Kmetijska politika v Sloveniji je že v celoti
usklajena z zahtevami SKP.

2004

PRP 2004–2006 in Enotni programski
dokument 2004–2006

-

Dokumenta s strategijo razvoja podeželja
takoj po vključitvi v EU.

2007

PRP 2007–2013

-

2014

PRP 2014–2020

-

Program odraža nacionalne prednostne
naloge, ki jih je Slovenija opredelila na
podlagi stanja kmetijstva, živilstva in
gozdarstva. Te naloge prispevajo k
učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU.
Ta poleg prednostnih nalog, ki jih je
Slovenija opredelila na podlagi analize
danosti in stanja kmetijstva, živilstva in
gozdarstva, odraža tudi vpetosti teh
gospodarskih panog v dogajanje na
podeželju in celotnem prostoru.

Vir 1: Bedrač, Cunder, 2005, str. 244.
Z letom 2007 je izšel nov PRP 2007–2013, ki ga je potrdila Evropska komisija, ki odraža
nacionalne prednostne naloge s področja podeželja. Namen teh je prispevanje k učinkovitemu
doseganju skupnih ciljev EU. Trenutno smo pa že v postopku izvajanja naslednjega PRP 2014–
2020.
Za SKP si lahko upamo trditi, da je najpomembnejša in najbolj varovana politika EU in
posledično tudi najdražja. Lahko povzamemo, da je SKP politika, ki nenehno doživlja
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spremembe, da doseže zastavljene cilje. Glavni cilj SKP je že od začetka zagotavljanje
zanesljive in varne preskrbe s hrano. Vendar je SKP zaradi svojih učinkov deležna tudi veliko
kritik, ki so vse bolj številne in ostre. Tako Prokopijević (2005) navaja, da SKP spada med
najbolj kontraverzne politike, saj kmetijstvo predstavlja le 2–5 % BDP držav članic, vendar se
zanj nameni 45 % proračuna EU. Kritiki SKP opisujejo kot drago, ekološko nezdravo ter
potratno (Dinan, 1999, str. 333). Prokopijević (2005, str. 10) celo trdi, da je malo takih politik,
kjer je na enem mestu zbrano veliko število napak, a je kljub temu izjemno odporna pred
kakšnimi koli reformami.

2.2.

Zakon o kmetijstvu

Zakon je podlaga izvajanja kmetijske politike v Sloveniji. Na podlagi tega zakona ministrstvo
lahko izvede ukrepe prilagajanja kmetijske politike skupni kmetijski politiki celotne EU.
Zakon o kmetijstvu (Zkme-1) je bil sprejet 24. 4. 2008 in bil objavljen 9. 5. 2008 v Uradnem
listu RS, št. 45/2008, veljati pa je začel s 24. 5. 2008 (Zakon o kmetijstvu, 2008). Ta zakon
določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske
politike, promet s kmetijskimi pridelki in živili, verigo preskrbe s hrano, varnost živil
neživalskega izvora v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, kakovost živil v vseh
fazah proizvodnje, predelave in distribucije, varnost in kakovost živil v gostinski dejavnosti,
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, označevanje kmetijskih
pridelkov in živil, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, javne službe, zbirke podatkov in
informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona, raziskovalno
delo, izobraževanje in razvojno-strokovne naloge ter inšpekcijski nadzor (Zakon o kmetijstvu,
2008, str. 4965).
V zakonu je opisanih tudi več pojmov, s katerimi se bomo srečevali v zaključni seminarski
nalogi, za katere navajamo njihovo zakonsko opredelitev.


"Kmetijska dejavnost je gospodarska panoga, ki obsega pridelovanje kmetijskih
rastlin oziroma živinorejo ter storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, razen
veterinarskih storitev, in dejavnosti, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji
dejavnosti navedene pod »01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih
nasadov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«, »01.5 Mešano kmetijstvo«
in »01.06 Storitve za kmetijsko proizvodnjo in priprava pridelkov." (Zakon o
kmetijstvu, 2008, str. 4965)



"KMG je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali
več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo,
ima enotno vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo in je organizirano kot:
-

pravna oseba,

-

samostojna podjetnica posameznica ali samostojni podjetnik posameznik,

-

kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za
kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik,

-

kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik,

-

kmetijsko gospodarstvo – planina." (Zakon o Kmetijstvu, 2008, str. 4965)

Pomembna je tudi razlaga naslednjih pojmov.
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"Prevzemnik je oseba, ki prevzame kmetijo v upravljanje, pri čemer ni nujno, da pride
do sprememb lastništva." (Kladnik, 1999, str 183)



"KZU so zemljišča, za katera ima nosilec pravico do uporabe. Pravico do uporabe ima
nosilec, ki je lastnik ali zakupnik zemljišča oziroma ima za uporabo zemljišča
pridobljeno soglasje vseh lastnikov oziroma solastnikov zemljišč ali drugo pravno
podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč." (Pravilnik o registru kmetijskih
gospodarstev, 2010, str. 2)

2.3.

MKGP

Zakon o kmetijstvu v prvi vrsti izvaja MKGP, znotraj katerega delujejo trije organi: ARSKTRP,
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (MKGP, 2016). Ministrstvo je odgovorno za uvedbo ukrepov,
se pravi: ministrstvo je odgovorno za razpis ukrepov, na katerega se upravičenci prijavijo.
"MKGP izvaja SKP na področju tržnih redov in razvoja podeželja, ki izhajajo iz evropskih
predpisov, strateških in izvedbenih dokumentov na področju kmetijstva in izvajanje politike
neposrednih plačil znotraj prvega stebra SKP EU in upravljanje politike kmetijskih trgov. V
omejenih pristojnostih MKGP tudi sooblikuje tržno-cenovno in zaščitno politiko kmetijskih,
gozdnih in živilskih proizvodov." (MKGP, 2016)
MKGP je tako odgovorno za pripravo, spremljanje, nadzor ter poročanje Programa razvoja
podeželja 2007–2013.
2.3.1. 1. os Programa razvoja podeželja 2007–2013
PRP 2007–2013 odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi
analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva pa tudi vpetosti teh gospodarskih
panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru Slovenije. Nacionalne prednostne naloge
prispevajo k učinkovitemu doseganju skupnih ciljev EU, določenih v pravnih aktih EU (PRP
2007–2013, 2013). Tako se je politika razvoja podeželja osredotočila na naslednje štiri cilje:
-

izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva (os 1),
podpiranje upravljanja z zemljišči in izboljšanje okolja (os 2),
izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje diverzifikacije gospodarskih
dejavnosti (os 3),
spodbujanje odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od
spodaj navzgor – pristop LEADER (os 4; PRP 2007–2013, 2013).

Ukrep 112 ali "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" se je uvrščal v 1. os PRP 2007–2013.
Glavni cilj te osi je dvig produktivnosti v kmetijstvu in gozdarstvu ter s tem povišanje
konkurenčne sposobnosti teh sektorjev. Podpore so bile usmerjene predvsem:
-

-

-

v dvig ravni usposobljenosti za delo v kmetijstvu in izboljšanje starostne in
izobrazbene strukture, da bi povečali razvoj in modernizacijo kmetij ter s tem
dvignili dodano vrednost v kmetijstvu in gozdarstvu;
v spodbujanje naložb v kmetijstvo, zemljiško strukturo in primarno predelavo, da bi
se kmetijska gospodarstva in živilsko-predelovalni obrati hitreje prestrukturirali, kar
bi povečalo učinkovitost gospodarjenja;
v spodbujanje naložbenih aktivnosti na gozdarskih obratih, ki gospodarijo z
zasebnimi gozdovi in v mikro obrate za predelavo lesa, kar bi vodilo v povečano
usposobljenost za delo v gozdarstvu ter k povečanju organizirane ponudbe gozdnih,
lesnih sortimentov za večjo rabo gospodarskih potencialov gozda ter lažje
prilagajanje zahtevam trga;
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-

v spodbujanje proizvajalcev za vključevanje v sheme kakovosti ter povečanje
proizvodnje in prodaje proizvodov višje kakovosti, da bi dvignili raven kakovosti
kmetijske proizvodnje in proizvodov, olajšali prilagajanje zahtevam trga ter
prispevali k dvigu dodane vrednosti v kmetijstvu in predelavi (PRP 2007–2013,
2007, str. 93).

Ukrepi 1. osi so tako razdeljeni na tri skupine, vsaka skupina ima svojo šifro. "Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij" se nahaja pod šifro 112. Vsi ukrepi 1. osi so se financirali iz javnih
sredstev, pri čemer so se do 75 % sredstev sofinancirali iz EKSRP, vsaj 25 % pa iz proračuna
Republike Slovenije. Ciljna skupina 1. osi so bile fizične in pravne osebe, ki so se ukvarjale s
kmetijstvom, gozdarstvom ali predelavo kmetijskih ali gozdarskih proizvodov in so morale
upoštevati omejitve in pogoje, ki so bili predpisani za posamezne ukrepe in aktivnosti (PRP
2007–2013, 2007, str. 94).
Preglednica 2: Ukrepi v sklopu 1. osi.
šifra ukrep
11
Ukrepi za dvig usposobljenosti in krepitev človeškega
potenciala v kmetijstvu in gozdarstvu
111 Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu
112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
113 Zgodnje upokojevanje kmetov
12
Ukrepi za prestrukturiranje fizičnega kapitala v kmetijstvu in
gozdarstvu ter spodbujanje inovativnosti
121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov
123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in
prilagodljivostjo kmetijstva
13
Ukrepi za izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in
proizvodov
132 Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
133 Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in
pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti hrane
142 Podpore za ustanavljanje skupin proizvajalcev

Uredba 1698/2005
Člen 20 (a) (i), člen 21
Člen 20 (a) (ii), člen 22
Člen 20 (a) (iii), člen 23
Člen 20 (b) (i), člen 26
Člen 20 (b) (ii), člen 27
Člen 20 (b) (iii), člen 28
Člen 20 (b) (v), člen 30

Člen 20 (c) (ii), člen 32
Člen 20 (c) (iii), člen 33
Člen 20 (d) (ii), člen 35

Vir 2: PRP ..., 2007, str. 94.
PRP 2007–2013, ki je bil potrjen z odločbo Evropske komisije septembra 2007, se je do konca
2014 kar sedemkrat spremenil, v celotnem obdobju pa se je v okviru štirih osi izvajalo 21
ukrepov. V celotnem obdobju so se na nekaterih ukrepih sredstva povečevala, ponekod pa
zmanjševala. Znatno povečanje sredstev je zaslediti pri ukrepih 112 in 212 (Plačila kmetom na
območjih z omejenimi možnostmi, ki niso gorska območja). Največja je bila šesta sprememba
in z njeno uveljavitvijo je bilo za ukrepe 1. osi namenjenih kar 4 % več sredstev, kot je bilo
načrtovano na začetku programskega obdobja. Pri ukrepu 112 so se javni izdatki po šesti
spremembi s 35.253.235 EUR povečali na 49.113.200 EUR (Izdelava sprotnega vrednotenja
…, 2015).
V obdobju PRP 2007–2013 je bilo s strani MKGP objavljenih 107 javnih razpisov, od
razpoložljivih 1,175 milijard EUR je bilo izplačanih 1,171 milijard EUR, kar predstavlja 99,68
% delež izplačanih sredstev glede na celotna razpoložljiva sredstva. Aktivnosti sofinanciranja
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so potekale v vseh slovenskih občinah. Delež denarnega prispevka EKSRP je znašal 75–80 %
ali 90 %, odvisno od posameznega ukrepa (Rezultati izvajanja PRP ..., 2016, str. 1).
Na način črpanja sredstev so vplivale izvedbe posameznih ukrepov. Ukrepi 1., 3. in 4. osi so
bili izvedeni na osnovi javnih razpisov, do črpanja sredstev je prišlo šele po zaključku investicij.
Pri ukrepu 112 pa je vloga tudi že pomenila zahtevek za izplačilo, pri ukrepu 113 pa je bilo
značilno večletno izplačevanje. Plačila za ukrepe 2. osi pa so se vršila na osnovi veljavne uredbe
za izvajanje ukrepov 2. osi in zahtevkov, ki so se vsako leto vlagali skupaj z vlogo za
neposredna plačila 1. stebra (Izdelava sprotnega vrednotenja ..., 2015). Program je bil potrjen
leta 2007 s strani Evropske komisije, izplačila pa so potekala do konca leta 2015.
Delež izplačanih sredstev za izvajanje ukrepov 1. osi je znašal 32,3 %, za izvajanje ukrepov 2.
osi 53,5 %, za izvajanje ukrepov 3. osi 10,4 % in za izvajanje ukrepov 4. osi oziroma pristopa
LEADER pa je delež izplačanih sredstev znašal 2,6 % celotnega PRŠ (Rezultati izvajanja PRŠ
..., 2016, str. 1).
2.3.2. FADN
Vsak mladi prevzemnik na kmetiji mora od odobritve vloge in še vsaj naslednjih pet let voditi
knjigovodstvo na kmetijskem gospodarstvu po metodologiji FADN. FADN je Evropski sistem
vzorčnih raziskovanj, ki zbira strukturne in računovodske podatke, ki se nanašajo na KMG. V
Sloveniji je to urejeno s Pravilnikom o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o
dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev. Nacionalna komisija tega programa enkrat
letno obvesti ministra o stanju in problematiki na tem področju. Cilj FADN je predvsem
spremljanje prihodkov in poslovnih dejavnosti KMG ter pridobitev podlage za oceno vplivov
SKP (FADN, 2016).
V raziskavo so vključene le kmetije, ki presegajo minimalno ekonomsko velikost (prag) in tako
FADN raziskave zajamejo najvitalnejši del kmetijske dejavnosti vsake države članice EU, in
sicer vsaj 90 % standardnega prihodka in 90 % KZU od zajetih podatkov v strukturnem popisu
kmetijskih gospodarstev. V Sloveniji se podatki zbirajo na približno 1000 KMG, ki presegajo
prag 4000 EUR standardnega prihodka. Ta kmetijska gospodarstva predstavljajo okrog 41.000
od 74.646 KMG, ki so vključena v raziskavo strukture kmetijskih gospodarstev oziroma FSS,
ki jo izvaja SURS vsakih 10 let (FADN, 2016).
Gre za kmetijski dejavnosti prilagojeno knjigovodstvo, metodologija zbiranja podatkov je
enaka po celotni Evropi. Vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji ima velik pomen za
načrtovanje nadaljnjega dela in poslovanja na kmetiji, omogoča pa tudi primerjavo z ostalimi
podobnimi kmetijskimi gospodarstvi. Temelj vsega so čim bolj točni podatki, ki jih kmetija
vpisuje v mesečna poročila (Knjigovodstvo in evidence, 2016). Vodenje tega je pomembno,
ker računi iz KMG tvorijo glavni vir bistvenih podatkov, namenjenih oceni dohodkov na
KMG.
2.3.3. Register kmetijskih gospodarstev
Kmetije, ki so kandidirale na razpisu, so morale biti vpisane v RKG. RKG vsebuje podatke o
kmetijskih gospodarstvih na območju Slovenije. Vanj se morajo vpisati KMG, ki izpolnjujejo
vsaj enega izmed naslednjih pogojev:




morajo biti v skladu s predpisi vpisani v obvezne zbirke podatkov z delovnega področja
ministrstva;
morajo uveljavljati finančne podpore po Zakonu o kmetijstvu ali kakršne koli druge
ukrepe s področja kmetijske politike;
da so vpisani v uradne evidence oziroma registre po drugih predpisih za opravljanje
kmetijske dejavnosti;
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morajo imeti najmanj 1 ha KZU, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali 0,1 ha oljčnika ali 0,2 ha intenzivnega
sadovnjaka ali 0,1 ha jagodičja ali lupinarja ali hmeljišče;
morajo tržiti pridelke, ki jih pridelujejo.

V RKG pa se lahko vpišejo tudi druga KMG, tudi če ne izpolnjujejo enega izmed zgoraj
navedenih pogojev (Register kmetijskih gospodarstev ..., 2016).
Na podlagi vloge in po ugotovitvi, da KMG izpolnjuje pogoje za vpis v RKG, ministrstvo temu
KMG dodeli neponovljivo matično identifikacijsko številko ali KMG-MID. Le-ta je osnova za
vodenje RKG in povezovanja z drugimi zbirkami podatkov.
RKG je dostopen tudi preko spleta, namenjen upravnim enotam, ki so odgovorne za vpis v
RKG in izvajanje sprememb ter drugim uporabnikom, ki imajo pravico dostopa do podatkov.
Nosilci KMG pa lahko podatke o svojem KMG spremljajo na spletni strani e-RKG, za katerega
potrebujejo certifikat (Register kmetijskih gospodarstev ..., 2016).
Identifikacijski sistem zemljišč. Osnovna enota identifikacijskega sistema za prijavo zemljišč
v RKG je grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva oziroma GERK. GERK je
strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako dejansko rabo, ki je v uporabi enega
kmetijskega gospodarstva (Zakon o kmetijstvu, 2008, str. 4983).
Slika 2: Primer prikaza rabe zemljišč v obliki GERK-ov.

Vir 3: Javni pregledovalnik ..., 2016.
Vse bolj pa je pomembno tudi označevanje in registracija domačih živali, predvsem z vidika
zagotavljanja sledljivosti končnih proizvodov in porekla živalskega izvora ter različnih kužnih
bolezni pri domačih živalih. S tem naj bi se zagotovila varna prehrana. Sistem je tako usklajen
z EU ter zagotavlja potrošnikovo zaupanje rejcu (Označevanje in registracija živali, 2012). V
skladu s tem se na KMG, kjer se goji govedo, vodi RGG. Gospodar v knjigo vpisuje podatke o
vseh dogodkih na gospodarstvu, na katerem se redi govedo (o rojstvih, poginih in premikih).
Ko se knjiga zapolni, mora gospodar podatke shranjevati še tri leta od dneva, ko je bil vanj
vpisan zadnji vpis (RGG, 2016).

2.4.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

ARSKTRP izvaja razpise v imenu MKGP. Pristojna je za izvajanje najzahtevnejših postopkov
pri dodeljevanju finančnih sredstev na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva,
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živilskopredelovalne industrije in razvoja podeželja. Agencija tako izvaja ukrepe neposrednih
plačil, ukrepe razvoja podeželja in ukrepe kmetijskih trgov (ARSKTRP, 2016).
Agencija preverja tudi administrativno in vsebinsko ustreznost prispelih vlog in zahtevkov.
Pri obravnavi vlog izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem ter obračuna
plačila v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo. Prav tako skrbi za zakonito in pravočasno
izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom ter o tem poroča vladnim in evropskim
institucijam. Agencija je zato v navedenih upravnih postopkih prvostopenjski organ v postopku
odločanja (ARSKTRP, 2016).
Temeljno poslanstvo ARSKTRP je učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov
kmetijske politike, kar pomeni podporo ohranjanju in razvoju podeželja v Sloveniji ter krepitvi
kmetijskih trgov. Delo agencije je tako usmerjeno k vsem, ki so posredno ali neposredno vezani
na kmetijstvo in podeželje (ARSKTRP, 2016).

2.5.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KGZS je nevladna stanovska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1999 na podlagi Zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Organizacija deluje na treh ravneh:


KGZS – Zbornični urad v Ljubljani (na državni ravni),



območne enote KGZS (13 enot na regionalni ravni),



odbori izpostav KGZS (59 izpostav na lokalni ravni).

Naloga organizacije je varovanje in zastopanje interesov, svetovanje in pospeševanje
gospodarnega in okolju prijaznega kmetijstva, gozdarstva in ribištva fizičnih in pravnih oseb,
ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom (KGZS, 2012).
Glavne naloge zbornice so:
-

pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter izboljšanje ekonomskih
pogojev,

-

zagotavljanje storitev strokovnih služb,

-

sooblikovanje zakonodaje,

-

izboljšanje socialnih pogojev življenja prebivalstva na podeželju,

-

ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,

-

promocija slovenskega kmetijstva doma in v tujini (KGZS, 2012).

2.5.1. Kmetijska svetovalna služba
Mladi prevzemnik je neposredno vpet v svetovalno službo. Svetovalec, h kateremu se napoti,
mu svetuje glede ukrepa in ureja vlogo. KSS je bila ustanovljena s 1. 1. 1991 pri tedanji
Republiški upravi za pospeševanje kmetijstva v sestavi MKGP. Kuhar (1995, str. 87) navaja,
da je KSS po vsebini dela in nalogah zadolžena za prenos znanja od raziskovalnih ustanov do
kmeta – pridelovalca in je razvojna služba v kmetovanju.
V Leksikonu geografije podeželja (Kladnik, 1999, str. 219) pa je njena opredelitev sledeča:
"Gre za organizirano institucijo svetovalcev v kmetijstvu, katerih temeljna naloga je
zainteresiranim individualnim kmetovalcem posredovati koristne in uporabne nasvete."
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KSS (angl. FAS – Farm Advisory System) pri KGZS je ključni dejavnik pri razvoju kmetijstva
in podeželja. KSS izvaja svetovanje v okviru KGZS in je usklajeno s temeljnimi cilji SKP.
Glavne naloge KSS so: izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčnosti kmetij in s tem
povečanje dohodka; izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov z
ureditvijo skladišč za gnojila; boljše poznavanje modernih tehnologij reje živali, ureditev
pašnikov, vodenje paše; zmanjševanje stroškov prireje živine z optimiranjem prehrane;
tehnološki nasveti za pitanje; gospodarsko križanje; povezovanje rejcev; uvajanje netipičnih
vrst krme v obroke za živali; izobraževanje o predpisih in sodelovanje pri pripravi različnih
predpisov in priprave pri uvedbi predpisov (Kmetijska svetovalna služba pri KGZS, 2012).

3. UKREP "POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM
KMETIJ"
V nadaljevanju smo podrobneje opisali ukrep 112 oziroma "Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij". Da bi bolje razumeli, skozi katere postopke so morali iti mladi kmetje, je pomembno,
da to podrobneje analiziramo. Poleg glavnih značilnosti ukrepa in njegovih ciljev je bilo
potrebno še podrobneje ovrednotiti vstopna merila za prijavo na razpis in postopek vrednotenja
oddanih vlog. Odziv na razpise bomo tudi kartografsko prikazali po posameznih razpisih za
celotno obdobje PRP 2007–2013.

3.1.

Namen ukrepa

Ukrep 112 je bil razpisan s strani MKGP. Gre za enkratno finančno pomoč mladim
prevzemnikom za prvi lastniški prevzem kmetije. Ciljna skupina ukrepa so kmetje, starejši od
18 in mlajši od 40 let oziroma so dopolnili 40 let v letu objave razpisa in so prvič kot lastniki
prevzeli kmetijo kot gospodarji.
Glavni razlogi za uvedbo ukrepa so nizka izobrazbena ter neugodna starostna struktura
gospodarjev kmetijskih gospodarstev. To so dejavniki, ki najbolj zavirajo napredovanje ter
prestrukturiranje posameznih KMG (Program razvoja podeželja ..., 2007, str. 23.) Po podatkih,
pridobljenih iz SURS-a v zadnjih 15 letih, se obe strukturi nista bistveno spremenili: povprečna
starost gospodarjev je 57 let, večina jih nima ustrezne izobrazbe, ampak vodi kmetijo le na
podlagi praktičnih izkušenj. Zato so bili glavni nameni ukrepa spodbujanje prenosa kmetije na
mlajšo generacijo, izboljšanje starostne strukture lastnikov kmetij, pospeševanje razvoja na
prevzetih kmetijah in posledično povečanje produktivnosti v kmetijstvu.
Podpora se je izvedla v obliki nepovratnih sredstev enkratne finančne pomoči, ki je omogočila
lažji prevzem in prilagoditev gospodarstva po prevzemu kmetijskega gospodarstva. Višina
sredstev se je dodelila glede na število pridobljenih točk iz sistema točkovanja ukrepa 112.

3.2.

Pogoji za prijavo

Vsem vlagateljem so bili predpisani določeni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati, če so hoteli,
da bo njihova vloga odobrena. Pogoji so se med leti (2007–2015) spreminjali, vendar so v večji
meri vsebinsko ostali nespremenjeni. Pogoje so morali kmetje pozorno spremljati, kajti če niso
izpolnjevali vseh pogojev, vloga posledično ni bila odobrena. Vlagatelji so za storitve KSS
morali odšteti 640,50 EUR, da so vlogo sploh oddali in to je v primeru neodobrene vloge
pomenilo finančni strošek, ki se jim ni povrnil. Pogoje lahko kategoriziramo na splošne, pogoje
za kmetijo in pogoje za vlagatelja. V preglednici so predstavljeni najpomembnejši pogoji, ki so
jih morali izpolnjevati vlagatelji za oddajo vloge na ta javni razpis.
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Slika 3: Pregled pomembnejših pogojev za prijavo na razpis ukrepa 112.

Vir 4: Javni razpis za ukrep 112, 2013.
Običajno pogoji razpisa kmetom predstavljajo največji izziv in imajo z njimi največ težav. Eden
izmed mladih prevzemnikov (prevzemnica št. 3, 2016) meni naslednje: »Potrebno je imeti kar
nekaj zemlje, da dosežeš vstopni prag. Mislim, da bo čedalje manj tega, ker so slovenske kmetije
majhne.« Obseg PKP je torej eden najpomembnejših pogojev in je v sedanjem PRP 2014–2020
dvignjen z najmanj 3 ha na najmanj 6 ha PKP, s čimer se za razliko od upravičencev
intervjuvana kmetijska svetovalka (Kramar, 2016) na KGZS Novo mesto strinja in meni, »da
je prag obsega PKP še vedno prenizek.«
Še večkrat pa se zgodi, da kmetje pogoje, ki so zahtevani pred samo oddajo vloge izpolnjujejo;
do težav pa pride med samim petletnim obdobjem, ker ne morejo izpolniti svojega načrta, kar
je eden izmed pogojev. Naslednji od obiskanih kmetov (prevzemnik št. 2, 2016) je dejal: »Jaz
osebno sem dobil okoli 20.000 evrov, za kmetijo pa sem v tem obdobju porabil vsaj 100.000
evrov ali več, ker se nisem držal načrta, bom to moral še dodatno poplačati.« Svetovalka
(Kramar, 2016) na KGZS Novo mesto pa pojasnjuje: »To, da je ta načrt njihova odgovornost,
jim prej povemo. Mora se držati tega, kar je napisal v načrtu! Vendar v tem obdobju petih let
ima prosilec možnost enkrat spremeniti poslovni načrt, se pravi, si lahko premisli in denar vloži
v nekaj drugega. In to mu brez težav odobrijo«.
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V novem programskem obdobju PRP 2014–2020 lahko zasledimo kar nekaj sprememb, med
drugim tudi, da mora upravičenec imeti v upravljanju najmanj 6 ha in največ 80 ha PKP ter da
mora upravičenec k vlogi na javni razpis predložiti poslovni načrt za obdobje treh in ne petih
let, kot je bilo to v obdobju PRP 2007–2013. Sprememba slednjega je logična, saj je težko
načrtovati, kaj se bo zgodilo na kmetijskem gospodarstvu pet let vnaprej.
Pogoj o velikosti kmetij pa je pripeljal do zanimivih rezultatov. Za leto 2013 je bilo značilno,
da se je s kmetijsko pridelavo ukvarjalo 3 % manj kmetij kot v letu 2010, vendar so te po
velikosti večje in da se je v letu 2013 primerjavi z letom 2010 (po začasnih podatkih) precej
zmanjšala površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju in površina neobdelanih kmetijskih
zemljišč in to kar za 31 % (Pomembnejši podatki o strukturi ..., 2013) Menimo, da bodo tudi v
prihodnje na račun majhnih kmetij rasle večje kmetije ter da se posledično delež zaposlenih v
kmetijstvu ne bo povečal.

3.3.

Vrednotenje vlog

Od prvega do vključno tretjega razpisa (oktober 2007–oktober 2010) je lahko posameznik prejel
sredstva v višini do največ 40.000,00 EUR. Višina sredstev se je določala na podlagi doseženih
točk pri ovrednotenju popolnih vlog, ki so izpolnjevale predpisane pogoje. Najvišje možno
število točk je bilo 200, vrednost ene točke je znašala 200 EUR (Javni razpis ..., 2008).
Od četrtega razpisa, ki je bil objavljen junija 2011 ter do konca PRP 2007–2013, je posameznik
lahko prejel sredstva do največ 70.000,00 EUR. Merila so se nekoliko spremenila, na novo je
lahko posameznik skupaj zbral do 350 točk, pri čemer je vrednost ene točke še vedno znašala
200 EUR.
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Preglednica 3: Merila točkovanja za dodelitev sredstev ukrepa 112.
merila do 4. razpisa

največje
št. točk

A.

Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi oziroma živali

26

B.

Zavarovanje iz kmetijske dejavnosti

50

C.

Končana izobrazba vlagatelja

32

D.

Starostna in demografska struktura na kmetiji

20

E.

Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje

15

F.

Lokacija kmetije glede na območja

12

G.

Lokacija kmetije glede na razvojne regije

10

H.

Kakovost proizvodov in varnost živil

5

I.

Stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetije

30

skupaj točk

200

merila od 4. razpisa dalje
A.

TRŽNI IN EKONOMSKI VIDIK PROIZVODNJE

1.

Obseg primerljivih kmetijskih površin v uporabi, živali ali bruto dohodek

30

2.

Vodenje knjigovodstva

15

3.

Stroški, ki izhajajo iz naslova prenosa kmetije

20

4.

Zavarovanje iz kmetijskih dejavnosti

25

B.

TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE

5.

Kakovost proizvodov in varnost živil

C.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK

6.

Končana izobrazba vlagatelja

25

7.

Starostna in demografska struktura na kmetiji

20

D.

NARAVOVARSTVENI VIDIK

9.

Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje

E.

OBMOČNO REGIONALNI VIDIK KMETIJSKE PROIZVODNJE

10.

Lokacija kmetije se nahaja na posebej navedenih območjih

20

11.

Lokacija kmetije se nahaja na območju ene od razvojnih regij RS glede na
indeks razvojne ogroženosti

10

12.

OMD območja (težavnostne razmere kmetovanja)

25

13.

Revitalizacija kmetijskih zemljišč

120

skupaj točk

350

10

30

Vir 5: Javni razpis ..., 2008, str. 8, Javni razpis ..., 2012, str. 8.
Iz preglednice 3 je razvidno, da je prišlo do večjih sprememb pri točkovanju. Do 4. razpisa je
mladi prevzemnik največ točk lahko pridobil iz kmečkega zavarovanja (50 točk), nato pa se je
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vrednost spustila na 25 točk. Zanimivo je tudi, da so od 4. razpisa dalje stopnji dosežene
formalne izobrazbe namenili manj točk (prej 32, nato 20). V tem primeru se mi zdi bolj
smiselno, če bi se vrednost točk pri stopnji izobrazbe obdržala ali zvišala, saj je to eden glavnih
ciljev ukrepa. Opazimo tudi zvišanje vrednosti točk pri okoljskem vidiku, kar je bilo še posebej
privlačno za ekološko usmerjene kmetije. Enako opazimo tudi pri točkovanju kmetij, ki so na
»neprimernih« ali regionalno ogroženih območjih.
Knjigovodstvo so ovrednotili šele na polovici programa, to je verjetno spodbudilo kmete, da so
začeli z vodenjem knjigovodstva na kmetiji, s čimer je država lažje spremljala dohodke KMG.
Največja sprememba pa je bila točkovanje kmetijskih zemljišč, ki so bile v postopku
revitalizacije. Če je kmetija ležala na območju revitalizacije, je lahko prejela tudi 120 točk.

3.4.

Nekateri vidiki izpeljave javnih razpisov

Podatki, ki so bili uporabljeni za kartografski prikaz (slike 4–10), so pridobljeni iz ARSKTRP
in se nanašajo na posamezne razpise, kot tudi podatki o številu oddanih vlog v preglednici 5.
Končna poročila o doseganju ciljev, izplačanih sredstvih in odobritvi vlog so bila izdana vsako
leto junija, zato se tovrstni podatki niso navezovali na posamezen razpis, temveč na trenutno
stanje rezultatov junija tistega leta, kar prikazuje spodnja preglednica.
Potrebno je še omeniti, da karte (slike 4–10) prikazujejo število oddanih vlog po občinah in ne
zgolj odobrenih. Ker je do neodobritve vlog prihajalo le zaradi nepravilno izpolnjenih vlog,
menimo, da to ni bistveno vplivalo na celokupne rezultate in posledično na kartografske
prikaze.
Preglednica 4: Dinamika odobrenih sredstev in prenesenih površin KZU.
poročilo

odobrena
sredstva (EUR)

akumulativno
odobrena
sredstva (EUR)

prenesene
površine KZU
(ha)

akumulativno
prenesene
površine KZU
(ha)

junij 2008 (za
leto 2007)

/

/

/

/

junij 2009 (za
leto 2008)

6.768.800

6.768.800

2373

2373

junij 2010 (za
leto 2009)

11.337.200

18.106.000

9365

11.738

junij 2011 (za
leto 2010)

7.568.600

25.674.600

4869

16.607

junij 2012 (za
leto 2011)

3.027.800

28.481.600

1622

18.262

junij 2013 (za
leto 2012

5.661.200

34.091.400

4275

22.537

junij 2014 (za
leto 2013)

13.139.000

46.985.400

8612

31.149

junij 2015 (za
leto 2014)

8.523.200

55.698.400

5522

36.671

Vir 6: Poročilo o napredku ..., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
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Preglednica 5: Glavne značilnosti razpisov ukrepa 112.
zaporedna
številka
razpisa

razpisana
sredstva
(EUR)

število
oddanih
vlog

prevladujoč tip
kmetij

povprečna
starost mladega
kmeta

delež prevzemnikov z
dokončano največ OŠ
izobrazbo (%)

delež prevzemnikov z
visokošolsko ali višjo
izobrazbo (%)

33,6

14,3

12,5

1. razpis

10.300.000

355

mlečna in
rastlinskoživinorejska
usmeritev

2. razpis

12.000.000

443

-||-

33,1

19,4

10,9

3. razpis

12.000.000

662

-||-

33

23,5

13

4. razpis

10.000.000

519

-||-

33

22

13

5. razpis

10.000.000

434

-||-

33

22

13

6. razpis

5.000.000

210

-||-

33

16

15

7. razpis

10.000.000

392

-||-

33

14

17

Vir 7: Poročilo o napredku ..., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
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Analiza 1. javnega razpisa ukrepa 112
Slika 4: Število oddanih vlog na 1. javni razpis ukrepa 112.

Do konca leta 2008 sta bila razpisana dva javna razpisa. Za prvi javni razpis je bilo razpisanih
10.300.000 EUR sredstev, prispelo je 355 vlog. Odobrenih je bilo 6.768.800 EUR sredstev
(povprečno okoli 21.000 EUR na odobreno vlogo), na mlade kmete je bilo prenesenih 2373 ha
kmetijskih površin (povprečno 7,36 ha na odobreno vlogo). Skupno je bilo prenesenih 5771 ha
vseh (kmetijskih in gozdnih) površin (Poročilo o napredku ..., 2009).
Prevladovale so kmetije z mlečno usmeritvijo in z mešano rastlinsko-živinorejsko usmeritvijo.
Pri 71 % odobrenih vlog so imele kmetije manj kot 10 ha kmetijskih površin (Poročilo o
napredku ..., 2009). Povprečna starost ob prevzemu kmetije je bila 33,6 let in kar 42 % vseh
prevzemnikov je bilo starejših od 35 let. Le 14,3 % prevzemnikov je imelo nepopolno ali
popolno osnovnošolsko izobrazbo, 35,5 % mladih kmetov je imelo srednješolsko izobrazbo,
37,7 % poklicno izobrazbo, 12,5 % pa je imelo več kot srednjo izobrazbo (Poročilo o napredku
..., 2009).
Na sliki 4 vidimo, da je bilo največ oddanih vlog v občinah Brda, Ljutomer in Slovenj Gradec,
pri čemer lahko ugotovimo, da so se v Brdih in Ljutomeru prijavili predvsem večji vinogradniki.
Sledijo občine na območju Spodnjega Posavja (v občinah Brežice, Krško, Sevnica in Šentjur
pri Celju itd.), ki je za kmetijsko obdelavo reliefno primerno. Izstopa tudi območje Koroške, za
katero sklepamo, da je bila večina oddanih vlog s kmetij, ki so usmerjene v pašno živinorejo
(predvsem zaradi razgibanega reliefa). Z vidika celotne Slovenije smo ugotovili, da je bilo več
oddanih vlog na območju osrednje in vzhodne Slovenije, saj so tam bolj ugodni pogoji za
kmetijstvo.
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Analiza 2. javnega razpisa ukrepa 112
Slika 5: Število oddanih vlog na 2. javni razpis ukrepa 112.

Drugi javni razpis, ki je bil razpisan leta 2008, je bil obravnavan leta 2009. Za drugi razpis je
bilo razpisanih 12.000.000 EUR, prispelo je 443 vlog. Skupno je bilo odobrenih 8.565.800
EUR (povprečno na upravičenca dobrih 21.000 EUR). Na mlade kmete je bilo prenesenih 4924
ha kmetijskih površin (povprečno 12,4 ha na odobreno vlogo). Skupno je bilo prenesenih 9583
ha vseh površin. Prevladovale so kmetije z mlečno in mešano rastlinsko-živinorejsko
usmeritvijo (Poročilo o napredku ..., 2010). Povprečna starost ob prevzemu je bila 33,1 let. Le
19,4 % upravičencev je imelo nepopolno ali popolno osnovnošolsko izobrazbo, kar 34,3 % jih
je imelo srednješolsko izobrazbo, 35,4 % poklicno in 10,9 % je imelo več kot srednjo izobrazbo
(Poročilo o napredku ..., 2010).
Na sliki 5 vidimo, da je bilo na drugem razpisu v primerjavi s prvim bistveno manj občin, v
katerih ni bilo nobene oddane vloge. Še vedno je bilo največ oddanih vlog v občini Brda,
izstopale pa so tudi občine v Osrednji Sloveniji in Celjski kotlini.
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Analiza 3. javnega razpisa ukrepa 112
Slika 6: Število oddanih vlog na 3. javni razpis ukrepa 112.

Tretji javni razpis je bil 31. 12. 2009 še vedno odprt, prispela je 501 vloga, vendar za več kot
polovico vlog odločbe še niso bile izdane v letu 2009 (Poročilo o napredku ..., 2010). Sredstva,
ki so bila razpisana za tretji razpis so znašala 12.000.000 EUR. Leta 2010 je prispelo še 161
vlog in na koncu je na tretji razpis prispelo 662 vlog. Skupno je bilo odobrenih 7.568.600 EUR
sredstev, kar je povprečno zneslo dobrih 18.000 EUR na odobreno vlogo. Potrebno je omeniti
še, da je bila leta 2010 zgornja meja podpore na upravičenca dvignjena s 40.000 na 70.000
EUR, kar je bilo predmet tretje spremembe PRŠ 2007–3013.
Od začetka izvajanja ukrepa 112 do konca leta 2010 se je tako prijavilo 1460 vlagateljev in od
tega je bilo odobrenih skupaj 1274 vlog. Skupno je bilo odobrenih 25.674.600 EUR, kar je
naneslo povprečno 20.152 EUR na odobreno vlogo. Do tedaj je bilo skupno prenesenih 16.607
ha KZU oziroma 13 ha na odobreno vlogo. Skupno je bilo do tedaj prenesenih 31.290 ha vseh
površin, kar je predstavljalo povprečno 25,5 ha na odobreno vlogo (Poročilo o napredku ...,
2011).
V povprečju so do tedaj prevladovale kmetije z mlečno usmeritvijo ter kmetije z mešano
rastlinsko-živinorejsko usmeritvijo (Poročilo o napredku ..., 2011). Povprečna starost mladih
kmetov ob prevzemu kmetije je bila 33 let, 83 % prevzemnikov je bilo moškega spola in 17
% ženskega. Po izobrazbeni strukturi jih je imelo 23,5 % nepopolno oziroma popolno
osnovnošolsko izobrazbo, 33 % jih je imelo srednješolsko izobrazbo, 13 % pa jih je imelo več
kot srednjo izobrazbo (Poročilo o napredku ..., 2011).
Ker je bila ciljna vrednost obravnavanega ukrepa v PRP 2007–2013 1200 upravičencev, se leto
2010 beleži kot leto, ko se je ciljna številka presegla, saj je bilo do konca leta 2010 odobrenih
že 1274 vlog, kar je predstavljalo 106 % raven doseganja cilja. Do takrat pa je bilo od razpisanih
34.300.000 EUR izplačanih 25.669.706 EUR sredstev, kar je predstavljalo 51 % raven
zastavljenega cilja (Poročilo o napredku ..., 2011).
21

Na sliki 6 je vidno, da se je povečalo število oddanih vlog tudi v kohezijski regiji Zahodna
Slovenija, vendar je še vedno prevladovalo število vlog v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija,
saj je bil njej v korist zasnovan tudi točkovalni sistem. Bistveno več kot na prejšnjih razpisih je
bilo tudi število oddanih vlog v občini Črnomelj.
Analiza 4. javnega razpisa ukrepa 112
Slika 7: Število oddanih vlog na 4. javni razpis ukrepa 112.

Do konca leta 2011 so bili objavljeni štirje javni razpisi tega ukrepa. Sredstva, ki so bila
razpisana za četrti javni razpis, so znašala 10.000.000 EUR, od tega pa je bilo tega leta
odobrenih le za 3.027.800 EUR sredstev, saj za dve tretjini vlog tega razpisa odločbe še niso
bile izdane v tem letu. Na ta razpis so prejeli 519 vlog (od tega sta bili tega leta prejeti
402
vlogi, ostale naslednje leto). Do konca leta 2011 je bilo tako skupno v sklopu ukrepa 112
prejetih 1970 vlog in od tega je bilo odobrenih 1415 vlog. Skupno je bilo do tedaj odobrenih
28.481.600 EUR sredstev, kar je povprečno pomenilo dobrih 20.000 EUR na odobreno vlogo.
Prenesenih KZU pa je bilo do tedaj 18.262 ha, kar pomeni povprečno 12,9 ha na odobreno
vlogo. Skupno pa je bilo prenesenih 39.387 ha vseh površin (gozdnih in kmetijskih), kar pomeni
povprečno 20.138 ha na odobreno vlogo (Poročilo o napredku ..., 2012).
Povprečna starost mladega kmeta se ni spremenila in je še vedno znašala 33 let. 18 % je bilo
mladih prevzemnic in 82 % mladih prevzemnikov. Le 22 % upravičencev je imelo nepopolno
ali popolno osnovnošolsko izobrazbo, 33,5 % jih je imelo srednješolsko izobrazbo in kar 13 %
prevzemnikov je imelo več kot srednjo izobrazbo (Poročilo o napredku ..., 2012).
Ciljna vrednost tega ukrepa se je zaradi dodanih sredstev dvignila na 1700 upravičencev s
celotnim obsegom 50 milijonov EUR dodeljenih sredstev. Tako je bila konec leta 2011
dosežena 83 % raven doseganja cilja s 1425 odobrenimi vlogami. Skupno je bilo izplačanih
26.694.421 EUR sredstev, kar je predstavljalo 53 % raven doseganja cilja (Poročilo o napredku
..., 2012).
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Še vedno je po številu oddanih vlog na razpis 112 prevladovala kohezijska regija Vzhodna
Slovenija, izstopata občini Črnomelj in Brda.
Analiza 5. javnega razpisa ukrepa 112
Slika 8: Število oddanih vlog na 5. razpis ukrepa 112.

Za 5. javni razpis, ki je bil objavljen šele 30. 11. 2012, do konca leta 2012 ni bila izdana še
nobena odločba. Razpisanih je bilo 10.000.000 EUR sredstev. Skupaj pa je bilo za ta javni
razpis prejetih 434 vlog. Tako se je do tedaj na razpise ukrepa 112 prijavilo 2329 vlagateljev,
od katerih je bilo odobrenih 1693 vlog. Skupno je bilo do takrat odobrenih 34.091.400 EUR
sredstev, kar je na posamezno odobreno vlogo znašalo v povprečju 20.137 EUR. Skupno je bilo
prenesenih 22.537 ha KZU, kar je pomenilo 13,3 ha na odobreno vlogo. Skupno pa je bilo
prenesenih 46.640 ha vseh površin, kar je pomenilo povprečno 27,6 ha na odobreno vlogo
(Poročilo o napredku ..., 2013).
Povprečna starost mladega prevzemnika ob prevzemu kmetije je bila 33 let, 83 % je bilo moških
in 17 % ženskih mladih prevzemnic. Če opazujemo izobrazbeno strukturo mladih
prevzemnikov, jih je imelo 20 % nepopolno oziroma popolno osnovnošolsko izobrazbo, 34 %
jih je imelo končano srednješolsko izobrazbo, 33 % jih je imelo poklicno izobrazbo in 13 %
prevzemnikov je doseglo več kot visoko izobrazbo (Poročilo o napredku ..., 2013).
Potrebno je povedati, da je tega leta prišlo do pete spremembe, s katero so se sredstva PRP
2007–2013 znižala za 500.000 EUR. Tako je bilo za celotno obdobje takrat za ta ukrep
namenjenih 45.931.330 EUR sredstev, do konca leta 2012 pa je bilo od tega izplačanih
34.074.175 EUR sredstev, kar je predstavljalo 72 % vseh razpoložljivih sredstev (Poročilo o
napredku ..., 2013).
Ciljna vrednost ukrepa je bila takrat 1700 mladih prevzemnikov in s 1693 odobrenimi vlogami
je to predstavljalo 99,6 % raven doseganja cilja. Obseg odobrenih sredstev pa je konec leta 2012
znašal 34.091.400 EUR sredstev, kar je predstavljalo 74 % raven doseganja cilja (Poročilo o
napredku ..., 2013).
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Stanje razporeditve oddanih vlog na 5. razpis ukrepa 112 je zelo podobno razporeditvi vlog pri
4. razpisu; več oddanih vlog je bilo v Vzhodni Sloveniji in občinah Črnomelj ter Brda.
Analiza 6. javnega razpisa ukrepa 112
Slika 9: Število oddanih vlog na 6. razpis ukrepa 112.

V letu 2013 je bil 26. 4. 2013 razpisan 6. javni razpis, ki se je tega leta tudi zaključil, kar pomeni,
da so bile vse odločbe izdane v tem letu, vključno z odločbami prejšnjega razpisa. Za šesti javni
razpis je prispelo 210 vlog, razpisanih je bilo 5.000.000 EUR sredstev, tega leta pa je znesek
odobrenih sredstev znašal 13.139.000 EUR sredstev (vključno z odobrenimi vlogami prejšnjega
razpisa). Tega leta je bilo skupno odobrenih 46.985.400 EUR sredstev, kar je na odobreno vlogo
naneslo povprečno 20.744 EUR sredstev. Skupno je bilo v sklopu ukrepa 112 prenesenih
31.149 ha KZU, kar pomeni povprečno 13,8 ha na odobreno vlogo in 55.344 ha vseh površin
(kmetijskih in gozdnih), kar pomeni povprečno 24,4 ha na odobreno vlogo (Poročilo o napredku
..., 2014).
Prevladovale so kmetije s pašno živino, kmetije z mlečno prirejo ter kmetije z mešano
proizvodnjo (Poročilo o napredku ..., 2014). Povprečna starost mladega prevzemnika je bila 33
let, 17 % je bilo prevzemnic in 83 % prevzemnikov. Kar se tiče izobrazbe, jih je 16 % imelo
končano osnovno šolo, največ je bilo prevzemnikov s srednješolsko izobrazbo (35 %), 34 % jih
je imelo poklicno izobrazbo in kar 15 % je doseglo višjo raven izobrazbe (Poročilo o napredku
..., 2014).
Tega leta je prišlo do šeste spremembe PRŠ, in sicer so se sredstva zvišala za 3.191.870 EUR
na 49.113.200 EUR sredstev, namenjenih ukrepu 112. Do konca leta 2013 je bilo odobrenih
2265 vlog, kar je predstavljalo 133,2 % raven doseganja cilja, ki je bil 1700 mladih
prevzemnikov. Skupno je bilo do konca leta 2013 odobrenih 46.985.400 EUR sredstev, kar je
predstavljalo 102,4 % raven doseganja cilja, pri celotni razpoložljivi višini sredstev, ki je
znašala 45,9 milijonov EUR sredstev (Poročilo o napredku ..., 2014).

24

Iz slike 9 lahko vidimo, da je bilo najmanj oddanih vlog na 6. razpis ukrepa 112, ker je bilo tega
leta razpisanih najmanj sredstev. Največ oddanih vlog so beležile občine v Spodnjem Posavju
in nekatere občine v Osrednji Sloveniji.
Analiza 7. javnega razpisa ukrepa 112
Slika 10: Število oddanih vlog na 7. razpis ukrepa 112.

Leta 2014 je bil objavljen zadnji razpis tega ukrepa v okviru PRP 2007–2013. Za zadnji ukrep
je bilo tako razpisanih 10.000.000 EUR sredstev, kar pomeni, da je bilo v celotnem
programskem obdobju razpisanih 69,3 milijonov EUR sredstev. Tega leta so prejeli 392 vlog.
Vrednost odobrenih sredstev pa je znašala 8.523.200 EUR sredstev.
Tako je bilo do zaključka PRŠ 2007–2013 pri tem ukrepu prejetih 3051 vlog in od tega
odobrenih 2656 odločb. Odobrenih je bilo 55.698.400 EUR sredstev, kar je predstavljalo
20.971 EUR na odobreno vlogo. Do konca leta 2014 je bilo skupno prenesenih 36.671 ha KZU
oziroma 14 ha na odobreno vlogo. Vseh površin pa je bilo skupno prenesenih 64.642 ha, kar je
predstavljalo 24,4 ha na odobreno vlogo (Poročilo o napredku ..., 2015).
Prevladovale so kmetije s pašno živino, mlečno prirejo ter mešano proizvodnjo. Po podatkih,
pridobljenih po zadnjem zaključenem obdobju, je kar 77 % kmetij dobilo podporo na območjih
z omejenimi možnostmi (ob upoštevanju, da je več kot 50 % KZU v OMD), kar 20 % kmetij
se je nahajalo na gorskih območjih (Poročilo o napredku ..., 2015). Povprečna starost mladega
prevzemnika je bila 33 let, 17 % je bilo ženskih in 83 % moških prevzemnikov. Kar se tiče
izobrazbe, jih je 14 % imelo popolno ali nepopolno osnovnošolsko izobrazbo, kar 34,5 % jih je
imelo srednješolsko izobrazbo in prav toliko poklicno izobrazbo, 17 % pa je doseglo višjo raven
izobrazbe (Poročilo o napredku ..., 2015).
Na sliki 10 vidimo, da je bilo nekoliko več oddanih vlog tudi v občinah kohezijske regije
Zahodna Slovenija (občine Idrija, Nova Gorica, Ajdovščina in Ilirska Bistrica). Še vedno so
prevladovale občine kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
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Končni rezultati programskega obdobja PRP 2007–2013. Skupno je največ mladih kmetov
dobilo podporo v Savinjski statistični regiji (kar 22 % vseh mladih prevzemnikov), sledili sta
ji Podravska (16 %) in Pomurska (13 %). Na koncu leta 2014 je bila z 2655 vlogami dosežena
156 % raven doseganja cilja, ki je znašala 1700 odobrenih vlog. Do konca leta 2014 je bilo
odobrenih 55.698.400 EUR sredstev, kar je predstavljalo 113 % raven doseganja zastavljenega
cilja, ki je znašal 49,1 milijonov EUR (Poročilo o napredku ..., 2015).

4. ŠTUDIJA PRIMERA
4.1.

Geografski oris območja

Slika 11: Območje statistične regije Jugovzhodna Slovenija.

Vir 8: Statistična regija ..., 2016.
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija je del vzhodne kohezijske regije (na ravni SKTE 2) in
je z 2675 km2 po površini največja regija na ravni SKTE 3. Statistična regija Jugovzhodna
Slovenija predstavlja 13,19 % ozemlja Slovenije in kar dobre tri četrtine površja je poraščenega
z gozdom, kmetijske površine pa zavzemajo le 20 % površja. Poleg obsežnih območij, ki so
pod režimom Nature 2000, je za skoraj celotni del značilno kraško površje, kar predstavlja izziv
kmetijstvu predvsem zaradi močno razčlenjenega površja. Prevladujejo podeželska naselja, kjer
je še vedno prisotnih veliko manjših samooskrbnih kmetij, ki so z vidika ohranjanja kulturne
pokrajine izjemno pomembne (Regionalni razvojni program ..., 2015).
Po Ogrinu (1996, str. 47) se tukaj stikajo štiri različni tipi podnebij, in sicer obpanonsko
podnebje na območju Krške kotline, obpanonsko podnebje Bele krajine, zmerno kontinentalno
podnebje Osrednje Slovenije na območju Novomeške kotline in Suhe krajine ter zmerno
kontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije na območju Kočevskega roga pa vse do
Ribnice. Kar se tiče geološke sestave, tukaj prevladujeta apnenec in dolomit. Prevladujoče prsti
so rjave pokarbonatne prsti z izjemo izpranih prsti, ki jih najdemo v Beli krajini.
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Velik del regije ima z vidika naravnogeografskih razmer omejene možnosti za kmetijske
dejavnosti. OMD se delijo na hribovska in gorska območja, druga OMD in na območja s
posebnimi omejitvami (Opis območij z omejenimi ..., 2007).
Pod območja s posebnimi omejenimi možnostmi za kmetijstvo spadajo tudi kraško površje,
poplavno območje ob Krki in Dolenjsko podolje. Kras je razvit na apnenčasti in dolomitni
podlagi, ki v statistični regiji JV Slovenija prevladujeta, saj velik del regije spada na območje
dolenjskega in notranjskega dinarskega krasa. Za kraško površje je značilno kamnito površje z
vrtačami, udornicami, uvalami, kraškimi polji, ravniki ter suhimi in slepimi dolinami. Rečna
mreža je redka zaradi prepustnih kamnin, hkrati pa zelo ekološko občutljiva zaradi skromnega
strmca in podzemnega pretakanja. Zato lahko rečemo, da kras s svojimi pedološkimi in
podnebnimi značilnostmi ni najbolj primeren za kmetijstvo, je pa obdelovanje nujno, kajti če
se območje ne bi obdelovalo, bi kmalu postalo neprimerno za druge dejavnosti (na primer za
turizem). Med drugim po delu Jugovzhodne statistične regije teče tudi reka Krka, ki poplavlja.
Prizadeti sta predvsem občini Škocjan in Šentjernej. Poplave povprečno nastopijo trikrat letno
in zato je zaradi poplav in vlage v tleh kmetijska raba tukaj omejena (Opis območij z omejenimi
..., 2007).
Slika 12: Kraško površje v Beli krajini.

Avtorica: Tina Flajnik, 2016.

4.2.
Značilnosti kmetijskih gospodarstev v statistični regiji Jugovzhodna
Slovenija
Po podatkih Popisa kmetijskih gospodarstev SURS je bilo leta 2010 v statistični regiji
Jugovzhodna Slovenija 8079 kmetijskih gospodarstev, ki so obdelovala 49.400 ha KZU, kar je
predstavljalo 10,8 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji ter 10,4 % vseh KZU. Po
namenu pridelave jih je bilo kar 4996 izključno samooskrbnih. Od tega je bil delež kmetij z 10
ali več ha KZU le 11,9 %, kar je manj od slovenskega povprečja, ki je znašalo 15,3 %.
Povprečna površina KZU na kmetijsko gospodarstvo je leta 2010 znašala 6,1 ha, kar je nekoliko
manj od slovenskega povprečja (6,4 ha). Bistveno večji od slovenskega povprečja je delež
površine trajnih travnikov in pašnikov glede na KZU, ki je 67,7 %, medtem ko je slovenski
delež 58,5 %. Povprečno število GVŽ na kmetijsko gospodarstvo je bilo 4,9, kar je bilo manj
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od slovenskega povprečja, ki je znašalo 5,6 GVŽ na kmetijsko gospodarstvo. Delež kmetijskih
gospodarstev, ki je redilo živino, je bil z 81,4 % višji od slovenskega povprečja (78,6 %).
Povprečna starost gospodarja je bila leta 2010 v Sloveniji 57 let, v statistični regiji Jugovzhodna
Slovenija pa 58 let. V izobrazbeni strukturi ni bilo veliko odstopanj v primerjavi s celotno
Slovenijo. Največje odstopanje se je pokazalo pri deležu gospodarjev z nepopolno izobrazbo in
ta je bila v Jugovzhodni Sloveniji v primerjavi s slovenskim povprečjem višja za 4 %.

4.3.

Rezultati ukrepa 112 v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija

Preglednica 6: Število oddanih vlog v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.
občina
Črnomelj
Dolenjske
Toplice
Kočevje
Kostel
Loški potok
Metlika
Mirna
Mirna Peč
Mokronog –
Trebelno
Novo mesto
Osilnica
Ribnica
Semič
Šentjernej
Šentrupert
Škocjan
Šmarješke
Toplice
Sodražica
Straža
Trebnje
Žužemberk
SKUPAJ

1.
razpis
3
0

2.
razpis
3
1

3.
razpis
8
0

4.
razpis
7
0

5.
razpis
7
0

6.
razpis
2
1

7.
razpis
8
1

SKUPAJ

1
0
0
1
0
4
1

1
0
0
3
0
1
3

0
0
0
2
0
0
3

0
0
0
1
0
1
3

2
0
1
2
0
1
1

0
0
0
3
1
0
0

1
0
0
3
0
2
3

5
0
1
15
1
9
14

4
0
2
0
1
0
1
1

2
0
4
0
2
0
4
1

5
0
2
0
2
2
5
0

3
0
2
1
0
0
1
2

4
0
3
1
2
2
3
0

2
0
2
2
1
2
1
0

3
0
1
2
1
2
1
1

23
0
16
6
9
8
16
5

0
1
2
0
22

0
1
3
3
32

0
0
2
3
34

0
0
2
3
26

0
0
3
0
32

1
0
7
3
28

0
0
5
4
38

1
2
24
16
212

38
3

Vir 9: ARSKTRP, 2015.
Rezultati v preglednici prikazujejo število oddanih vlog na javne razpise. V preglednici lahko
razberemo, da je bilo največ oddanih vlog na zadnji (7.) razpis tega ukrepa. Razlog lahko
najdemo v tem, da se je takrat že vedelo za pogoje tega ukrepa v naslednjem obdobju PRP
2014–2020 in ker so bili ti ostrejši, je pri zadnjem razpisu tega obdobja prišlo do večjega odziva,
to pa je bila tudi priložnost za vse zamudnike, ki so se za prejšnje razpise odločili prepozno.
Največ oddanih vlog je bilo v občinah Črnomelj, Novo mesto in Trebnje. Razlog je v velikosti
občin, številu kmetij v celoti ter boljših pogojih za kmetijsko obdelavo. Še posebej izstopa
občina Črnomelj, za katero je značilno, da velik del občine zajema kraški ravnik, za katerega
so kljub kraškemu površju značilna primerna območja za kmetovanje. Poleg tega so kmetje
tega območja dobili veliko točk pri vrednotenju, saj je skoraj celotno območje spadalo pod
OMD.
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V občinah Kostel in Osilnica pa ni bilo nobene oddane vloge, kar ne preseneča, saj je celotno
območje reliefno zelo razgibano in hribovito (del dinarske pregrade), na tem območju se tudi
prične globok kanjon reke Kolpe, ob katerem se dvigajo strme stene. Posledično je za to
območje značilno izseljevanje predvsem mladega prebivalstva, zato lahko tukaj govorimo o
pomanjkanju potencialnih prevzemnikov. Po eno oddano vlogo so zabeležile občine Loški
Potok, Mirna in Sodražica, za katere je prav tako značilna reliefna neustreznost za kmetijstvo
in depopulacija mladega prebivalstva.
Iz slike 12 je razvidno, da po številu oddanih vlog najbolj izstopajo občine, ki ležijo na
kmetijsko primernih območjih, kot so Belokranjski ravnik (na območju katerega sta tudi občini
Črnomelj in Metlika) in območje Krške kotline (v katero spadajo občine Novo mesto, Šentjernej
in Škocjan). Izstopajo tudi Ribnica, za katero je zaradi razgibanega površja značilna predvsem
živinoreja, ter Trebnje in Žužemberk.
Slika 13: Skupno število oddanih vlog na razpis ukrepa 112 v PRP 2007–2013 po občinah
v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.

Z metodo trenda linearne funkcije v programu Excel smo prikazali, v katerih občinah je bilo z
vsakim letom več oddanih vlog in obratno. Rjava barva označuje občine, ki nakazujejo
negativen trend upadanja oddaje vlog, zelena pa označuje občine, v katerih je trend oddaje vlog
pozitiven. Vidimo lahko, da močno izstopajo občine Črnomelj, Trebnje in Semič. Negativen
trend pa se pojavlja pri občinah Ribnica, Mirna Peč in Šmarješke Toplice.
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Slika 14: Trend oddanih vlog na razpis ukrepa 112 v PRP 2007–2013 po občinah v
statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.

4.4.

Rezultati anketiranja

Izvedli smo 20 anket med mladimi prevzemniki kmetij v statistični regiji JV Slovenija, kar
ocenjujemo kot relativno dober rezultat. Anketiranje je potekalo preko spleta zaradi relativno
velikega območja izvajanja anket. Pet anketirancev je prihajalo iz občine Črnomelj, štirje iz
občine Novo mesto, po dva anketiranca iz občin Kočevje, Ribnica, Mokronog - Trebelno ter
Šentjernej, po en anketiranec iz občin Semič, Metlika in Trebnje. Ankete so bile razdeljene v
tematske sklope. Podatke, ki so predstavljeni v nadaljevanju, ocenjujemo za reprezentativne in
objektivne.
Preglednica 7: Število anketirancev po občinah statistične regije Jugovzhodna Slovenija.
občina anketiranca

število anketirancev

Črnomelj

5

Novo mesto

4

Kočevje

2

Mokronog - Trebelno

2

Ribnica

2

Šentjernej

2

Semič

1

Metlika

1

Trebnje

1

Vir: Anketa, 2016
Čas in glavni razlogi za prijavo. Po šest anketirancev se je prijavilo na razpis v letih 2008 in
2013, pet anketirancev se je prijavilo leta 2010, eden leta 2011 in dva leta 2012. Dvanajst (60
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%) anketirancev je prišlo do ideje za prevzem kmetije preko spleta, 6 (30 %) anketirancev je za
razpis slišalo od ostalih kmetov in dva (10 %) anketiranca sta se na razpis prijavila zaradi
pobude staršev oziroma prejšnjega gospodarja kmetije. Vseh dvajset mladih prevzemnikov je
odgovorilo, da so se prijavili zaradi obnove oziroma povečanja kmetijskega gospodarstva,
kamor spada tudi nakup strojne opreme, obnova oziroma izgradnja objektov, nakup kmetijskih
zemljišč itd.
Glavna pridelovalna usmeritev in zemljiška struktura kmetij. Več kot polovica anketiranih
kmetijskih gospodarstev je imela mešano rastlinsko-živinorejsko usmeritev. Od teh je imelo
največ kombinacijo reje dojilj s poljedelstvom (eden je ekološko usmerjen) in prireje mladega
goveda s poljedelstvom, dva pa sta imela kombinacijo konjereje in poljedelstva. Sledijo
kmetijska gospodarstva z rejo drobnice (30 %) in mlečno proizvodnjo (30 %). Dva mlada
prevzemnika sta opredelila svojo usmeritev kot zgolj rejo dojilj, en mladi prevzemnik se ukvarja
zgolj s poljedelstvom v kombinaciji z gozdarstvom. Prevladuje trend mešane kmetijske
usmeritve, kar sovpada s podatki za celotno Slovenijo v celotnem razpisnem obdobju. Velik
delež vzreje drobnice lahko pripišemo dejstvu visokega deleža trajnih travnikov in pašnikov v
statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Samo en anketiranec je med izvajanjem svojega
poslovnega načrta preusmeril svojo glavno pridelovalno usmeritev. Pred izvedbo ukrepa 112
se je na KMG ukvarjal s prašičerejo, rejo drobnice in poljedelstvom; po prijavi na razpis ukrepa
112 pa se je usmeril v ekološko kmetovanje (poljedelstvo v kombinaciji z rejo dojilj, drobnice
ter pridelovanjem oljčnic).
Slika 15: Glavna pridelovalna usmeritev anketiranih kmetij.
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Po velikosti je bilo kar 11 kmetijskih gospodarstev, ki so imela od 10 do 20 ha skupnih površin
(kmetijskih in gozdnih). Sledijo kmetije z velikostjo od 20 do 30 h (5). Le tri kmetije so imele
v lasti od 5 do 10 ha, ena kmetija je bila večja od 30 ha.
Kmetije, ki so se prijavile na razpis 112, so bile v povprečju nekoliko večje od slovenskega
povprečja za ta ukrep. Razlogov za to je lahko več:




ker na splošno velja, da se za ta ukrep odločajo kmetije, ki so večje od 10 ha in jim
dohodek iz kmetijstva pomeni pomemben vir dohodka;
ker se manjše kmetije raje odločijo za oddajo zemlje v najem večjim kmetijam, ker
imajo druge vire dohodkov in se jim to ne splača ali ker se lastniki izselijo s podeželskih
območij in tako dajo zemljo v najem ostalim kmetom;
ker imajo male kmetije težave pri pridobivanju finančne pomoči, med drugim morda
zato, ker jim je zaradi pomanjkanja lastnega kapitala in/ali potrebne zmogljivosti otežen
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dostop do finančnih sredstev iz programov EU in zato, ker imajo nizko kreditno
sposobnost oziroma je nimajo (Poročilo o prihodnosti malih ..., 2014, str. 4).
18 anketiranih prevzemnikov je svoje parcele označilo kot razdrobljene in le 2 imata zemljo v
večjih kosih.
Kmetije v Sloveniji so s povprečno velikostjo 6,6 ha v primerjavi s povprečno velikostjo
kmetijskih gospodarstev v Evropi (nekaj čez 14 ha) relativno majhne (O kmetijstvu in drugje
po EU, 2013). Zato imajo kmetje veliko zemlje v najemu, kar lahko vidimo tudi pri svojih
anketirancih. Le en prevzemnik nima zemlje v najemu, 11 anketiranih mladih kmetov ima v
najemu od 5 do 10 ha, 6 jih ima v najemu do 5 ha kmetijskih zemljišč, dva imata v najemu od
10 do 20 ha. Pokazalo se je, da imajo večja KMG več zemlje v najemu.
Po podatkih Popisa kmetijstva (2010) je imelo 28,5 % kmetij v statistični regiji JV Slovenija
zemljo v najemu (SI-STAT, 2010). Pri mladih prevzemnikih pa je ta delež večji, ker so se na
razpis prijavile predvsem večje kmetije, za katere je značilno, da imajo običajno več zemlje v
najemu.
Slika 16: Kmetijska gospodarstva anketiranih kmetov po velikostnih razredih.
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Demografska in socialna struktura mladih prevzemnikov. Šest anketiranih mladih kmetov
je bilo starih od 35 do 40 let, po pet jih je bilo starih od 25 do 30 in od 30 do 35, štirje so bili
stari od 18 do 25 let, kar pomeni povprečno starost 30,1 let (manj od povprečja celotnega
obdobja ukrepa 112, ki je bila 33 let). 19 anketirancev je bilo moškega spola in le ena
prevzemnica.
Med bolj pomembne učinke prevzema kmetije uvrščamo medgeneracijske odnose v kmečki
družini. Tako čas predaje kmetije sovpada s prevzemom ali drugače povedano, dedovanje
mlajše generacije sovpada z upokojitvijo starejše (Rosenblatt, Anderson, 1981; cv: Hočevar,
Istenič, 2010). Rezultat tega je bil tudi ukrep 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov«, ki je bil
prav tako en od ukrepov 1. osi PRP 2007–2013. V anketi smo skušali preveriti, kakšen je
položaj starejšega gospodarja na kmetiji. Na šestih kmetijah je kljub ukrepu 112 glavni
gospodar še vedno oče, na devetih kmetijah je z začetkom ukrepa glavni gospodar postal mladi
prevzemnik, v petih primerih pa mladi gospodar sprejema odločitve le ob upoštevanju očeta.
To je eden pomembnih učinkov ukrepa glede odnosov med gospodarji. To vidimo tudi iz
opravljenih intervjujev, kjer en izmed mladih prevzemnikov (prevzemnik št. 1, 2016) pove:
»Pred prevzemom je kmetijo vodil oče. Ker je bil vedno problem z vodenjem papirjev in
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vlaganjem subvencij, sem se odločil, da kmetijo prevzamem in začnem zares. Oče me podpira
in mi pomaga pri delu. Kmetijo pa vodim povsem sam.« Spet v drugem primeru mladi gospodar
(prevzemnik št. 2, 2016) navaja: »Moj oče je zaradi zdravstvenih težav s hrbtenico, žal,
nesposoben za delo. Na srečo pa vedno delujemo kot družina in tudi zdaj skupaj odločamo o
vseh delih in je stanje dejansko enako kot pred prevzemom kmetije. Tudi pred prevzemom je
vedno poslušal moja mnenja in s skupnim glasom smo sprejemali vse odločitve, tako da se še
vedno o vsakem premiku financ na kmetiji pogovorimo in je odločitev vedno skupna.« Vseh 20
anketirancev je imelo podporo staršev pri odločitvi za kandidaturo za sredstva ukrepa 112.
Pred prevzemom kmetije je bilo izven kmetije zaposlenih enajst od dvajsetih gospodarjev. Pri
mladih prevzemnikih so bili rezultati podobni, in sicer kar trinajst od dvajsetih prevzemnikov
je bilo pred ukrepom zaposlenih tudi izven kmetije. Po ukrepu se je eden odločil zapustiti
delovno mesto izven kmetije, ker bi bila dvojna obremenitev zanj prenaporna. Kar petnajst
prevzemnikov meni, da bi dohodek, ki ga zaslužijo izven kmetije oz. če bi imeli delo izven
kmetije, bistveno pripomogel pri upravljanju s kmetijo. Pet jih meni, da bi bilo delo izven
kmetije (poleg vsega dela na kmetiji) prenaporno.
Samo dva prevzemnika sta imela osnovnošolsko izobrazbo in opravljeno NPK, ki so jo opravili
samo zaradi razpisa 112. Sedem mladih kmetov je imelo opravljeno poklicno šolo s področja
kmetijstva, sedem jih je imelo višjo ali visokošolsko izobrazbo, trije so imeli univerzitetno
izobrazbo, eden pa magisterij.
Slika 17: Starost anketiranih kmetov ob prevzemu kmetije.
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Pogoji in finančna sredstva ukrepa 112. Za prijavo na ukrep so morali mladi kmetje
prevzemniki izpolnjevati celo vrsto pogojev, ki se nanašajo na kmetijo, prevzemnika ter
kmetijsko gospodarstvo. Velikokrat je to predstavljalo problem mladim kmetom, ki so se želeli
prijaviti na razpis, saj če niso izpolnjevali enega od teh pogojev, niso mogli kandidirati. To se
je pokazalo tudi v rezultatih anket, saj je kar devet anketirancev pogoje ocenilo kot "zelo
zahtevne", deset jih je ocenilo kot "srednje zahtevne" in le eden jih je ocenil kot "nezahtevne".
Prav pogoji so tisti, ki odločajo, kdo lahko kandidira za mladega prevzemnika in ker je bil eden
izmed pogojev, da ima kmetijsko gospodarstvo najmanj 3 ha PKP, je večina kmetij, ki so
kandidirale, po površini večjih. Na podlagi rezultatov PRP 2007–2013 so ta pogoj v PRP 2014–
2020 spremenili, in sicer mora imeti kmetijsko gospodarstvo v lasti najmanj 6 ha PKP. Po
mnenju kmetijske svetovalke (Kramar, 2016), s katero smo opravili intervju, je ta pogoj še
vedno prenizek, saj po njenem mnenju za to kandidirajo kmetje, ki na sam ukrep ne gledajo
realno in se ne zavedajo, v kaj se spuščajo.
Če upravičenec izpolnjuje vse pogoje, lahko vloži vlogo za prijavo na razpis. Če se mu ta
odobri, mu na podlagi točkovanja določijo, koliko sredstev bo prejel. Le dva od dvajsetih
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anketirancev sta bila s sredstvi nezadovoljna, deset prevzemnikov je bilo s sredstvi srednje
zadovoljnih in kar osem jih je bilo s sredstvi zelo zadovoljnih. Tukaj je potrebno omeniti, da
tisti, ki so bili s sredstvi zelo zadovoljni, sovpadajo s tistimi, ki so plan uspešno izpolnili
oziroma tistimi, ki so bili z rezultati ukrepa zelo zadovoljni.
Upravičenci morajo pri oddaji vloge navesti, za kaj bodo dodeljena sredstva uporabljena. Ta
sredstva morajo porabiti v roku največ petih let. Pri tem petletnem načrtovanju pa imajo kmetje
največ težav, saj lahko sredstva uporabijo samo za aktivnosti, ki so jih navedli v planu. Pri
pogovoru s svetovalko (Kramar, 2016) na KGZS Novo mesto, smo bili seznanjeni, da je plan
lahko enkrat med petletnim obdobjem spremenjen, če se prevzemnik premisli in navede tehtne
razloge; pri tem mu ponavadi brez težav ugodijo.
Zadovoljstvo z ukrepom. Zanimalo nas je tudi, kako so mladi kmetje zadovoljni z rezultati
petletnega načrta, oziroma z samo uspešnostjo kmetijskega gospodarstva po ukrepu. Osem
anketirancev uspešnost svojega plana ni ocenilo saj so še vedno v postopku, to so tisti, ki so
oddali vlogo v letu 2012 ali v letu 2013. Samo dva mlada kmeta sta plan izvedla popolnoma
brez težav, deset pa jih je plan izpolnilo uspešno, kljub težavam, ki so se med petletnim
obdobjem pojavile. Pri vprašanju , če bi se kmetje še enkrat prijavili na razpis, če bi bilo možno
jih je kar 17 odgovorilo pritrdilno.

4.5.

Ugotovitve

Osredotočili smo se na ovrednotenje učinkov ukrepa 112 pri mladih prevzemnikih kmetij v
statistični regiji Jugovzhodna Slovenija na podlagi dostopnih uradnih podatkov in podatkov,
pridobljenih iz anketiranja in intervjuvanja, ki smo jih primerjali z rezultati o mladih
prevzemnikih iz celotne Slovenije. Učinki so prikazani v spodnjem modelu (Slika 17) in so
razdeljeni v tri sklope:
1) učinki, ki so vplivali na modernizacijo kmetij in neposredno na kmetijsko pridelavo,
2) učinki, ki so vplivali na prostor,
3) učinki, ki so vplivali na gospodarje kmetij.
Slika 18: Model učinkov ukrepa 112.
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Modernizacija KMG je tudi eden izmed ciljev 1. osi PRP 2007–2013. Zaradi mlajših
gospodarjev na kmetiji, njihovega inovativnejšega in drugačnega razmišljanja je ta ukrep
pripeljal do same modernizacije tako kmetijskih gospodarstev kot tudi načina obdelovanja in
tipa kmetovanja, kar pa ima neposredno tudi pozitiven vpliv na okolje, kmetje pa se za to
odločijo predvsem zaradi finančno bolje podprtih meril. Po Boštjančičevi in Lampičevi (2015)
sta za to odgovorna menedžersko sidro in sidro izziva. Četudi sta imela med anketiranimi
ekološko pridelavo registrirano le dva mlada kmeta, bi bila slika ob večjem numerusu anket še
bolj pozitivna. Ena od posledic ukrepa je tudi zmanjševanje površin v zaraščanju in posledično
povečevanje KZU, kar lahko označimo s pojmom "revitalizacija kmetijskih zemljišč". To
pripomore predvsem k ohranjanju in vzdrževanju slovenskih kulturnih pokrajin in je
pomembno tudi iz širšega vidika, saj je negovana pokrajina privlačna tudi za druge gospodarske
in negospodarske dejavnosti. Vendar je potrebno omeniti, da se zaradi povečevanja večjih
kmetij število in obseg manjših zmanjšuje, zato vrednotimo pogoj (na razpis za ukrep 112) o
površini PKP kot najključnejši. Posledica pa v prihodnosti verjetno ne bo vidna le pri površini
KZU, temveč tudi v deležu prebivalstva, zaposlenega v kmetijstvu, saj bodo zemljišča majhnih
kmetij neposredno ali posredno »sestavni del« večjih kmetij, ki imajo denarna sredstva za najem
ali nakup zemlje.
Najpomembnejši in najbolj pozitivni pa so demografski učinki. Rezultati o starosti in izobrazbi
mladih gospodarjev so najbolj presenetili, kar kaže na doseganje ciljev ukrepa 112. Prav
izobrazba in starost gospodarjev spadata med dejavnike, ki najpomembneje vplivata na razvoj
kmetijstva, ko je sposobno konkurirati na trgu in prispevati k prehranski samooskrbi Slovenije.
Pričakovano pa je bilo, da bo zaradi prevzema na kmetijah prišlo med generacijami do
nesporazumov, a so ankete in intervjuji pokazali obratno: vsi prenosi so bili podprti s strani
starejših gospodarjev, ki so v veliki meri odločanje na kmetiji povsem prepustili mladim
gospodarjem. To lahko pripišemo subjektivnosti metode ankete in numerusu opravljenih anket,
saj so se večinoma odzvali le mladi prevzemniki, ki gledajo na razpis kot na pozitivno izkušnjo.
Treba je poudariti, da so učinki ukrepa 112 med seboj povezani. Torej, sam ukrep je privedel
do prevzema kmetije, kar pomeni, da mora prevzemnik zemljo obdelovati (sicer bi lahko prišlo
do tega, da s kmetovanjem ne bi nadaljeval in bi se KZU začela zaraščati), mlajši gospodarji
imajo višjo izobrazbo od očeta in posledično so tudi bolj nagnjeni k inovativnejšim oblikam
kmetovanja, kar privede do modernizacije kmetijstva.

5. RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
Slovenija ima razmeroma neugodne razmere za kmetijstvo v primerjavi z ostalimi evropskimi
državami, saj gozdovi obsegajo 60 % ozemlja Slovenije (Teden slovenskih gozdov, 2011).
Poleg tega je za obrobna slovenska podeželska območja značilno odseljevanje mladega in
delovno aktivnega prebivalstva, kar še dodatno zavira možnosti za ohranjanje in razvoj
kmetijstva kot pomembnega dejavnika pri ohranjanju kulturne pokrajine. Tudi zemljiškoposestna struktura ni ugodna, saj so zgodovinski, politični in gospodarski razlogi pripeljali do
tega, da so parcele v Sloveniji majhne in zelo razdrobljene.
Vse to je pripeljalo do opuščanja obdelave zemljišč, vzporedno s tem pa se je večal delež
zemljišč v zaraščanju; da so manjše kmetije, ki niso bile finančno odvisne od kmetijstva, zemljo
raje prodale ali dale v najem večjim kmetom; da se je zaradi nezanimanja mladih za prevzem
dejavnosti na kmetiji hitro povečevala povprečna starost kmetijskih gospodarjev, ki pa jim
primanjkuje inovativnega in podjetnega razmišljanja in se zaradi nepoznavanja novih oblik
kmetijstva raje odločijo za nadaljevanje tradicionalnega.
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Tako je bila Slovenija in njeno kmetijstvo ob vstopu v EU postavljeno pred več izzivov, ki jih
je Slovenija poskušala rešiti tudi s PRP 2007–2013 in njegovimi ukrepi. Ukrep "Pomoč mladim
prevzemnikom kmetij" ima predvsem dva glavna cilja, za katera lahko rečemo, da se počasi, a
vidno realizirata, in sicer: pomlajevanje gospodarjev kmetij ter višja izobrazba gospodarjev
KMG. Slednja nista bila edina učinka tega ukrepa, saj je sam ukrep vplival tudi na kmetijo in
njeno modernizacijo, kar je posledica bolj inovativnega ter podjetnega razmišljanja mladega
prevzemnika, kar je še kako potrebno pri povečanju produktivnosti in konkurenčnosti v
kmetijstvu.
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija je evidentirala glede na njene reliefne poteze ter
obrobni položaj kar velik odziv pri zanimanju za prevzem kmetij preko ukrepa 112. Morda se
prav zaradi odmaknjenosti ter manjših možnosti za zaposlitev prebivalci te regije odločajo za
ponovni zagon kmetijskih dejavnosti s tem ukrepom, ki jih je v sklopu točkovalnika nekoliko
preferiral. Mladi prevzemniki se še vedno raje odločajo za tradicionalne oblike kmetovanja (reja
dojilj itd.), vendar so podjetniško veliko bolj naravnani kot prejšnji gospodarji, zato jih ti ob
prevzemu tudi podpirajo. Tukaj se po Boštjančičevi in Lampičevi (2015) kažeta sidri varnosti
in stabilnosti ter samostojnosti in neodvisnosti. V nekoliko manjši meri se kaže sidro izziva,
ki kaže, da se kmetje bojijo novih, inovativnih oblik kmetovanja, saj se je le eden izmed
intervjuvanih mladih prevzemnikov odločil za preusmeritev v ekološki način kmetovanja.
Na koncu raziskave smo preverili uvodoma zastavljene hipoteze.
1. Prvo hipotezo, da se je za ukrep "Pomoč mladim prevzemnikom kmetij" odločilo največ
kmetij v občinah na ravninah in kotlinah ter najmanj na hribovskih in demografsko
ogroženih območjih Slovenije, lahko potrdimo. Največ prijav je bilo zabeleženih v
občinah, ki ležijo na območjih kotlin in ravnin (območje Črnomaljskega ravnika in
Krške kotline) in najmanj prijav je bilo zabeleženih v občinah Kostel in Osilnica, ki
ležita na hribovskih območjih in sta demografsko ogroženi občini. Prav tako kažejo
podatki za celotno Slovenijo, največ prijav je bilo zabeleženih v Savinjski, Podravski in
Pomurski statistični regiji.
2. Drugo hipotezo, da so prejemnice sredstev ukrepa "Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij" v statistični regiji JV Slovenija večinoma mešane kmetije, demografska
struktura gospodarjev teh kmetij pa sovpada s stanjem prevzemnikov celotne Slovenije,
lahko delno potrdimo. Kar 11 od 20 anketiranih kmetij je mešanih, medtem ko so štirje
(20 %) od dvajsetih anketirancev imeli visokošolsko izobrazbo ali več in le dva (10 %)
sta imela osnovnošolsko izobrazbo. Rezultati so bolj perspektivni, vendar je to lahko
posledica majhnega števila anket.
3. Tretjo hipotezo, ki pravi, da so preučevane kmetije učinke ukrepa »Pomoč mladim
prevzemnikom na kmetiji« vrednotile pozitivno, lahko delno potrdimo. Kljub temu, da
so je večina anketirancev pogoje označilo za zahtevne ali zelo zahtevne, so na koncu
podali pozitivno mnenje o samem ukrepu in rezultatih, ki jih je ta prinesel. Kar 18
anketirancev je bilo z sredstvi zadovoljnih ali zelo zadovoljnih in kar 17 bi se za ta ukrep
znova odločilo. Vendar je to lahko posledica subjektivnosti podatkov, saj je mogoče,
da so se na anketo odzvali v večini le tisti, ki so imeli pozitivno izkušnjo z ukrepom.
Rezultate ukrepa bi bilo prav tako smiselno primerjati z razvijanjem ekološkega kmetovanja
oziroma ugotavljati, ali se je kmetijsko obremenjevanje zmanjšalo zaradi novejše in
primernejše mehanizacije in okolju prijaznih postopkov ter oceniti, kako pomembno bo
nadaljnji razvoj kmetijstva pripomogel k bolj trajnostnem razvoju.
Sedaj smo že na polovici izvajanja PRP 2014–2020. Ob zaključku obdobja bi bila smiselna
primerjava rezultatov obeh obdobij oziroma kumulativna analiza rezultatov ukrepa 112 v obeh
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programskih obdobjih. S tem bi bolj učinkovito lahko prikazali trend mladih prevzemnikov, saj
bodo takrat vsi učinki še bolj vidni, še posebej pa podatek, kje bo največ oddanih vlog oziroma
kako se bodo povečevale medregionalne razlike v okviru razvoja kmetijstva.
Naše kmetijstvo se še vedno razvija na podlagi družinskih kmetij, ki so skozi zgodovino
oblikovale našo pestro in "očem prijetno" pokrajino, zaradi katere je Slovenija danes privačna.
Da bi to še naprej ohranjali, se mora kmetijstvo še naprej razvijati v smeri trajnostnega razvoja
in enakomerno po celotni državi, saj bomo le tako uspeli ohranjati enakomerno poselitev
slovenskih pokrajin. Rodovitna kmetijska zemlja je za majhno državo kot je Slovenija, največja
dobrina, ki lahko poskrbi, da v prihodnosti ne bomo povsem odvisni od globalnega trga in tega
se moramo dobro zavedati.
Menim, da bo eden večjih negativnih učinkov ukrepa v prihodnosti povečevanje
medregionalnih razlik v razvoju kmetijstva, saj bodo k temu prispevali tudi drugi ukrepi, ki se
nanašajo na kmetijstvo. Tudi majhne kmetije pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne
pokrajine in k stopnji samooskrbe, vendar te nimajo pogojev za tovrstne ukrepe.
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6. SUMMARY
Compared to other European countries, Slovenia has somewhat unfavourable conditions for
agriculture, as 60% of its territory is covered by forests (Teden slovenskih gozdov, 2011). What
is more, the peripheral rural areas in Slovenia have suffered from depopulation, as young and
working population have been moving away, additionally hindering any possibilities of
preserving and developing agriculture as an important factor in maintaining the cultural
landscape. The land ownership structure is similarly unfavourable, since historic, political and
proprietary reasons led to small and fragmented parcels in Slovenia.
All those reasons led to abandoning land cultivation while the percentage of overgrown parcels
was increasing; smaller farms that were financially not dependant on farming preferred to sell
or rent the land to bigger farmers; a disinterest of the younger generation in taking over farming
activities led to a fast increase of the average age of the holders, who at the same time lack
innovative and business-like thinking and knowledge of new forms of agriculture, so they prefer
to continue with traditional forms of agriculture.
This is why entering the EU, Slovenia and its agriculture faced several challenges, which they
tried to solve also with the Rural Development Programme (RDP) 2007–2013 and its measures.
Measure “Setting up of young farmers” (code 112) concentrates on two main goals that are
slowly but surely realising: rejuvenation and higher education of farm holders. Other effects of
the measure include a modernisation of the farm as a consequence of a more innovative and
business-oriented thinking of a young holder, which is especially important in increasing the
productivity and competitiveness in agriculture.
Considering its topography and peripheral location, the South-East Slovenia statistical region
registered a fairly large response to farm takeovers in the cadre of Measure 112. Perhaps it is
due to its remoteness and smaller employment possibilities that the inhabitants of this region
decided to restart agricultural activities with this measure that gave them slight preference in
the questionnaire. Young new holders still prefer to opt for traditional forms of agriculture
(management of suckler cows, etc.) but are more business-oriented compared to the old holders,
which is why the latter support the former during and after the takeover. Two phenomena appear
that Boštjančič and Lampič (2015) call anchors of security and stability, and autonomy and
independence. The challenge anchor is not so pronounced, which shows that farmers are afraid
of new and innovative forms of agriculture as only one of the interviewd young new holders
decided to convert into an ecologic way of farming.
The research was concluded by evaluating the set-out hypotheses.
1. The first hypothesis stating that the majority of farms opting for the “Setting up of young
farmers” measure were from municipalities located on plains and in basins, while the
minority came from hilly and demographically endangered areas of Slovenia can be
confirmed. The most applications were registered in municipalities situated in basins
and plains (the areas of the Črnomelj Plain and the Krško Basin) while the least
applications came from the Kostel and Osilnica municipalities that are situated in hilly
areas and are considered to be demographically endangered. The data from the entire
country paint the same picture: the most applicants came from the Savinjska, Podravska
and Pomurska statistical regions.
2. The second hypothesis stating that the beneficiaries of the “Setting up of young
farmers” measure in the South-East Slovenia statistical region are mainly mixed farms,
while the demographic structure of their holders corresponds to the situation of the new
holders from the entire country can be partly confirmed. 11 out of 20 farms are of the
mixed kind, while four (20%) out of twenty respondents had higher education or more
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and only two (10%) had primary education. The results proved to be more prospective
but this could be also attributed to a small number of respondents.
3. The third hypothesis stating that the researched farms evaluated the effects of the
“Setting up of young farmers” measure, positevely can be partly confirmed. Even
though the majority of respondents believed the conditions to be demanding or very
demanding, they finally considered the effect and its results as positive. 18
respondents were satisfied or very satisfied with the resources, while 17 would take
part in the measure again. This could also be a consequence of data subjectivity as it is
possible that the questionnaire was only answered by those who qualified their
experience with the measure as positive.
It would make sense to compare the results of the measure with the development of organic
farming or to establish whether the level of agricultural pollution has decreased due to newer
and more suitable machinery and environment-friendly procedures. It should also be evaluated
how the further agricultural development will contribute to a more sustainable development.
The RDP 2014–2020 has run half of its course. At the end of this period, a comparison of the
results of both periods or a cumulative analysis of the results of the measure of both periods
should be made. This would make for a better demonstration of the trend of the new holders,
as the effects will be even more pronounced then, especially the information on where most
applications will originate from or how the inter-regional differences will increase in the cadre
of agricultural development.
The development of our agriculture is still driven by family farms, which have formed the
diverse landscape pleasant to the eye that makes Slovenia attractive today. In order to preserve
this, our agriculture has to continue its sustainable development evenly throughout the country
as this is the only way to keep Slovenian regions evenly inhabited. For such a small country as
Slovenia, fertile agricultural land represents the biggest asset that can prevent a dependence on
the global markets, and it is of great importance that we keep this in mind.
We believe that one of the main negative effects of the measure will be an increase of interregional differences in agricultural development, as other agriculture-related measure will
contribute to it, as well. While the small farms contribute greatly to preserving the cultural
landscape and the degree of self-handling, they do not qualify for such measures.
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8. PRILOGE
PRILOGA 1: Intervjuji z mladimi prevzemniki

1. Zakaj ste se odločili za prevzem kmetije?
2. Kakšno je vaše mnenje o pogojih za prijavo na razpis?
3. Ste poleg dela na kmetiji še kje dodatno zaposleni? Če ste, kaj vam dodatni vir zaslužka
pomeni pri vodenju kmetije? Če niste, zakaj ne (ali bi to pomenilo, da ob službi ne bi
mogli dobro upravljati kmetije)?
4. Kakšen je odnos prejšnjega gospodarja z novim na kmetiji? Ste vi v celoti prevzeli
odločanje ali je še vedno glavni prejšnji gospodar?
5. Ali bi lahko rekli, da je ukrep 112 v vašem primeru pripomogel, da se je kmetija
preusmerila v novejše tehnologije (novejše stroje itd.)?
6. Ali so se pri izvajanju ukrepa pojavili/se pojavljajo kakšni problemi (npr. pri vodenju
FADN, pri izpolnjevanju poslovnega načrta ipd.)?
7. Kakšni so bili učinki (rezultati) ukrepa na vaši kmetiji? Kako bi jih ocenili oziroma ali
se vam je splačalo sploh prijaviti na razpis?
PRILOGA 2: Intervju s kmetijsko svetovalko

1. Kakšne so funkcije svetovalne službe?
2. Poslovni načrt. V kolikšni meri vi pomagate gospodarjem pri njegovi izdelavi?
3. Ste imeli zaposleni na svetovalni službi pred izvajanjem ukrepa 112 kakšna predavanja,
da boste v nadaljnjem z nasveti lahko čim bolj pomagali kmetom? Kaj pa predavanja za
kmete?
4. Glede na to, da so mladi gospodarji stari največ 40 let: kako se to odraža v razmišljanju
oziroma inovativnosti gospodarjev? Prihaja med starejšimi in mlajšimi gospodarji do
razlik?
5. Kakšen je glavni vzrok za zavrnitev vlog?
6. Kako pa poteka preverjanje gospodarjevega izpolnjevanja načrta?
7. So imeli vlagatelji pri vodenju računovodstva FADN veliko težav? Ali jim pri tem kako
pomagate?
8. Sedaj smo že v obdobju izvajanja PRP 2014–2020. Kakšen je sedaj trend oddajanja
vlog? Kakšen vpliv imajo spremenjeni pogoji?
9. Če bi bili kriteriji v PRP 2007–2013 milejši, bi bilo kaj več prijav na ta ukrep?
PRILOGA 3: Primer anketnega vprašalnika

ANKETNI VPRAŠALNIK
1. Čas in glavni razlogi za prijavo
Leto prijave na razpis ukrepa 112 (ustrezno označi).
a) 2007
b) 2008
c) 2009
d) 2010
e) 2011
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f) 2012
g) 2013
h) 2014
Kje ste slišali za razpis oz. dobili idejo za prijavo?
a) Prijava je bila ideja staršev.
b) Za razpis sem slišal/a od drugih lastnikov kmetijskih gospodarstev, mladih kmetov ipd.
c) Zadeve spremljam na spletu, kjer sem tudi prišel na idejo.
S kakšnim namenom ste se prijavili na razpis?
a) Obnove/povečanja kmetijskega gospodarstva (strojna oprema, obnova poslopij, nakup
novih kmetijskih zemljišč itd.).
b) Zagona kmetijske dejavnosti (kot povsem nove dejavnosti).
c) Drugo: _________________

2. Pridelovalna usmeritev in zemljiška struktura kmetijskega gospodarstva
Glavna proizvodna usmeritev pred uvedenim ukrepom?
a) Pred ukrepom se s kmetijstvom nismo ukvarjali.
b) Poljedelstvo
c) Reja dojilj
d) Prireja mladega goveda
e) Reja drobnice
f) Mlečna proizvodnja
g) Gozdarstvo
h) Sadjarstvo
i) Vinogradništvo
j) Drugo: _________________
Ali ste z začetkom ukrepa zamenjali glavno pridelovalno usmeritev?
a) Da
b) Ne
V katero pridelovalno usmeritev ste se usmerili po začetku ukrepa?
a) Nismo spreminjali glavne pridelovalne usmeritve.
b) Poljedelstvo
c) Reja dojilj
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d) Prireja mladega goveda
e) Reja drobnice
f) Mlečna proizvodnja
g) Gozdarstvo
h) Sadjarstvo
i) Vinogradništvo
j) Drugo: _______________
Velikost kmetijskega gospodarstva?
a) Do 5 ha
b) 5 do 10 ha
c) 10 do 20 ha
d) 20 do 30 ha
e) Od 30 do 50 ha
f) Nad 50 ha
Kakšna zemljiška struktura prevlada na vaših kmetijskih zemljiščih?
a) Prevladuje razdrobljena struktura.
b) Prevladujejo zemljišča v večjih kosih.
Koliko zemlje imate v najemu?
a) Zemlje nimam v najemu.
b) Do 2 ha
c) Od 2 do 5 ha
d) Od 5 do 10 ha
e) Nad 10 ha

3. Demografske in socialne značilnosti kmetij
Koliko ste bili stari na leto prijave?
a) 18–24
b) 25–29
c) 30–34
d) 35–40
Ali je prejšnji gospodar poleg dela na kmetiji imel še kakšen dodaten vir zaslužka oziroma ali
je bil zaposlen?
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a) Da
b) Ne
Ali ste bili vi pred ukrepom 112 zaposleni oziroma ste hodili v službo?
a) Da
b) Ne
Ali ste po prevzemu kmetije zapustili delovno mesto, kjer ste bili zaposleni?
a) Da
b) Ne
c) Nisem bil zaposlen.
Ali vam dodaten vir zaslužka poleg kmetije bistveno pomaga pri nadaljnjem
razvoju/napredovanju in pri izvršitvi planov? Oziroma če bi bili zaposleni ali bi vam to bistveno
pomagalo pri uresničevanju planov?
a) Da, ker to predstavlja dodaten vir finančnih sredstev.
b) Ne, ker z financami nimam težav.
c) Ne, ker bi bilo delo na kmetiji in na delovnem mestu prenaporno in težko izvedljivo.
Kakšna je vloga prejšnjega (očeta) in novega (sina) gospodarja po prevzemu kmetije?
a) Glavni gospodar je še vedno oče.
b) Vsa odgovornost je padla name (mladega gospodarja).
c) Mladi gospodar prevzema glavne odločitve ob upoštevanju očetovega mnenja.

4. Pogoji in finančna sredstva ukrepa
Kako bi ocenili zahtevnost pogojev za prijavo na razpis? (0 – ni pomembno, 1 – nezahtevno,
2 – srednje zahtevno, 3 – zelo zahtevno)
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
Kako zadovoljni ste bili z višino sredstev? (0 – ni pomembno, 1 – nezadovoljen, 2 – srednje
zadovoljen, 3 – zelo zadovoljen)
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
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Sredstva za razpis ste namenili za ... oziroma vaš petletni načrt? (možnih več odgovorov)
a) Nakup kmetijskih zemljišč
b) Najem kmetijskih zemljišč
c) Nakup nove strojne opreme
d) Preusmeritev kmetije v drugo dejavnost (ekološko, tržno ipd.)
e) Obnova (povečanje) kmetijskih objektov (hlev ipd.)

5. Zadovoljstvo kmetij
Kako bi ocenili uspešnost vašega 5-letnega načrta?
a) Načrta nismo mogli izpolniti.
b) Načrt smo izpolnili brez težav.
c) Imeli smo težave, vendar je bil načrt vseeno izpolnjen.
d) Smo še v postopku petletnega načrta.
So vas starši podpirali pri ideji o prevzemu kmetije?
a) Da
b) Ne
c) Kmetijo sem prevzel, ker so oni prišli na to idejo.
Ocenite uspešnost kmetije oziroma zadovoljstvo po ukrepu?
a) Zelo zadovoljen/zadovoljna
b) Srednje zadovoljen/zadovoljna
c) Nezadovoljen/nezadovoljna
Če bi imeli opcijo, bi se še enkrat prijavili na razpis?
a) Da
b) Ne
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IZJAVA
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo.
Tina Flajnik
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