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POVZETEK
V svoji diplomski nalogi z naslovom Ekonomski in upravni izzivi razvoja uspešnega
kmečkega gospodarstva bom predstavil različne vidike vzpostavitve kmetije od samega
začetka naprej. Razlog za izbiro takega naslova je osebna želja po kmetovanju oziroma
vzpostavitvi uspešnega kmečkega gospodarstva, ki bo v končni fazi nudilo preživetje
družini. Ker je kmetijstvo v zadnjih letih v izredno težkem položaju, je lahko tak cilj na prvi
pogled dokaj nedosegljiv. Ker me je zanimalo, kako nekaterim vendarle lahko uspe in
najdejo pot tam, kjer ni videti steze, sem se odločil poglobiti v področje in ob izdelavi
diplomskega dela pridobiti ustrezno znanje.
V diplomski nalogi sem uporabil raziskovalno metodo poglobljenega oziroma
nestrukturiranega intervjuja. Raziskava je potekala v obliki sproščenih pogovorov z
gospodarji večjih kmetijskih gospodarstev, v pomoč so bila usmeritvena vprašanja. V
okviru analize raziskave oziroma obdelave pridobljenih podatkov sem pridobil nekatere
bistvene odgovore na probleme, s katerimi se sooča mlad kmetovalec. Poleg tega sem
vključil nekaj podatkov, ki sem jih pridobil na opravljanju prakse na večji kmetiji, kjer sem
se priučil tudi nekaterih osnovnih operacij na področju administrativnih obveznosti pri
vodenju kmečkega gospodarstva.
Potrošniki vedno bolj stremimo k uživanju ekološko in biološko pridelanih živil. Ker je
domače mleko temelj, ki lahko vzbudi zaupanje kupca, sem poslovni načrt usmeril v
predelavo mleka in direktno prodajo končnemu kupcu. Zaradi kratke prodajne verige brez
nepotrebnih posrednikov, je lahko dobiček, v primerjavi z oddajo surovega mleka v
mlekarno, nekajkrat večji. Sicer je začetna investicija v predelovalni obrat dokaj zajetna, a
vseeno v mejah sposobnosti mladega podjetnika kmeta. Tako je bilo eno izmed vodil
priprave diplomskega dela in poslovnega načrta tudi zagotoviti kupcu kakovostno in
zaupanja vredno ponudbo domačih izdelkov.
Ključne besede: upravni postopki, kmetijsko gospodarstvo, uspešno kmetovanje, razvoj
kmetijstva, evropska sredstva, predelava pridelkov na kmetiji, dopolnilna dejavnost
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SUMMARY
ECONOMICAL AND ADMINISTRATIVE CHALLENGES OF A SUCCESSFUL
AGRICULTURAL BUSINESS
In my thesis, entitled “The economic and administrative challenges of the development of
a successful agricultural business”, I will present various aspects of setting up the farm
from its very beginnings. The reason I choose this topic is a personal desire of farming
and establishing fruitful rural economy that will consequently provide for the survival of
the family. Seeing that agriculture has been in an extremely difficult position over the past
few years, at first sight, reaching this goal is quite unattainable or at least hard to
achieve. Since I was very interested how some people still manage to succeed and find a
way even though it seems there is not any, I have decided to deepen my knowledge in
this field and acquire adequate insight while creating the thesis.
In my degree, I have used a research method of so-called in-depth or unstructured
interview. The survey was conducted during relaxed conversations with masters of larger
farms and with the help of guiding questions that were prepared in advance. Within the
analysis of the survey and obtained data, I have gained some crucial answers to the
problems confronting young farmers.
Further on, I have included some information acquired during my internship that was held
on a larger farm where I learned some of the basic operations in the field of
administrative obligations in the management of rural economy.
Consumers are increasingly striving to consume ecologically and biologically produced
food. Since domestic milk is the foundation of raising trust of the buyer, we focused our
business plan into milk processing and direct sale to final consumer. Due to the short
distribution chain without unnecessary mediators, the profit can be increased several
times compared to the delivery of raw milk to a dairy. Regardless the level of the initial
investment in the processing part, which is quite bulky, it should still be within the ability
of a young ambitious farmer. One of the principles of my writing and one of the leads in a
business plan is to ensure the customer quality and credible range of domestic products.

Key words: administrative procedures, rural economy, successful farming, the
development of agriculture, European funds, processing of crops on the farm, additional
activities

vi

KAZALO
IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA ............................................................... iii
POVZETEK ................................................................................................................. v
SUMMARY ................................................................................................................ vi
KAZALO VSEBINE ..................................................................................................... vii
KAZALO PONAZORITEV ............................................................................................. ix
KAZALO TABEL ................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran.
1

UVOD ................................................................................................................. 1

2

PREDPISI S PODROČJA KMETIJSTVA .................................................................... 3

3

2.1

ZAKON O KMETIJSTVU (ZKME-1) ................................................................ 3

2.2

ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ).................................................... 4

2.3

ZAKON O GOZDOVIH (ZG) ......................................................................... 5

2.4

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO – 1) .................................................. 6

2.5

ZAKON O MOTORNIH VOZILIH (ZMV) ......................................................... 7

2.6

ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPRCP) ...................................... 7

UPRAVNI VIDIK USPEŠNEGA KMEČKEGA GOSPODARSTVA ...................................... 9
3.1

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTVA ................ 9

3.2

KORAKI VZPOSTAVITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSI ............. 10

3.2.1

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO KMETIJSKEGA OBJEKTA ........ 13

3.2.2
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRODAJO RAZLIČNIH KMETIJSKIH
PROIZVODOV .................................................................................................... 14
4

EKONOMSKI VIDIK ............................................................................................ 15
4.1

POTREBNE INVESTICIJE V NEPREMIČNINE ................................................ 15

4.2

POTREBNE INVESTICIJE V MEHANIZACIJO ................................................ 17

4.3
MOŽNOSTI NA PODROČJU SUBVENCIJ IN RAZLIČNIH POMOČI KMETOM S
STRANI EU IN DRŽAVE ...................................................................................... 18
5

PRIMERI USPEŠNIH KMETIJSKIH PRAKS – RAZISKAVA ......................................... 27
5.1

OPIS INTERVJUJEV Z GOSPODARJI TRŽNO USMERJENIH KMETIJ ............... 27

5.1.1

KMETIJA PRI MARŠET........................................................................... 27

5.1.2

KMETIJA ERIK SLEJKO .......................................................................... 28

5.1.3

KMETIJA RATOŠA ................................................................................. 28

5.1.4

KMETIJA PRI KUMROVIH ...................................................................... 29

5.1.5

KMETIJA RAFAEL DUŽNIK ..................................................................... 30
vii

5.1.6
5.2
6

7

KMETIJA BOŠTJAN POSEGA................................................................... 32
ANALIZA USPEŠNIH PRAKS ....................................................................... 33

PREDSTAVITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA – POSLOVNI NAČRT .................... 35
6.1

OPIS KMETIJE ......................................................................................... 35

6.2

ANALIZA DEJAVNOSTI ............................................................................. 36

6.3

ANALIZA CILJNIH TRGOV ......................................................................... 37

6.4

KONKURENCA.......................................................................................... 39

6.5

TRŽENJE ................................................................................................. 40

6.6

PROIZVODNJA IN TEHNOLOGIJA .............................................................. 41

6.7

FINANČNI VIDIK NALOŽBE ....................................................................... 42

ZAKLJUČEK ....................................................................................................... 44

LITERATURA IN VIRI ................................................................................................ 46
PRILOGE ................................................................................................................. 48

viii

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO TABEL
Tabela 1 - Poraba mleka v EU ................................................................................... 38
Tabela 2 - Ponudba kmetijske mehanizacije................................................................ 42
Tabela 3 - Stroški pripomočkov in storitev .................................................................. 42

ix

1

UVOD

Hrana je vir življenja, največji vir hrane pa predstavlja kmetijstvo. V Sloveniji je
samozadostnost na področju hrane nezadovoljiva, saj po oceni Kmetijskega inštituta
Slovenije na področju celotne samooskrbe s hrano dosegamo med 68 in 75 odstotkov
(MKGP, 2013). Če je danes življenje kmeta zaradi modernizacije fizično lažje kot v
preteklosti, je težko in naporno z drugačnih vidikov. Vsakdanja borba za odkupne cene, ki
ob dobrem gospodarjenju omogočijo preživetje, zahteva veliko vztrajnosti in veselja do
dela in narave. Ker nudi veliko upravnih in administrativnih izzivov, mi področje odgovarja
tudi zaradi izobrazbe, ki sem jo pridobil. Zato sem se odločil pisanje diplomskega dela
izkoristiti za spoznavanje kmetijskega področja, saj danes brez velikega števila dovoljenj
in soglasij ne more delovati niti majhna kmetija.
Osrednja problematika diplomskega dela je bila vzpostavitev takšnega načina kmetovanja,
ki bo nudilo finančno in poslovno prihodnost celotni družini. Ker v Sloveniji velik problem
predstavlja zamiranje in opuščanje manjših kmetij, sem iskal način, kako se temu procesu
uspešno zoperstaviti in majhnost izkoristiti v lastno prednost. Majhno namreč ne pomeni
le majhnih prihodkov, ampak ob pravilni organizaciji in dobrem poslovnem načrtu tudi
majhne oziroma manjše stroške. Tako v prvem delu diplome najdemo opis osnovne
pravne podlage ter korake vzpostavitve kmečkega gospodarstva vključno z nekaterimi
upravnimi problemi. V tem poglavju so predstavljeni osnovni procesi, ki spremljajo
začetke kmetijskega gospodarstva in njegov razvoj. Naslednje poglavje obravnava
področje pridobivanja subvencij s poudarkom na vsebini ukrepov Programa za razvoj
podeželja, ki predstavlja skupni dokument Evropske unije in države članice.
Za dobro poznavanje področja je velikega pomena upoštevanje trenutne situacije v
gospodarstvu in na potencialnem trgu, na katerega se želimo vključiti. Zato sem za
pridobitev mnenj in izkušenj s strani udeležencev, ki so v kmetijstvu prisotni že dlje časa,
izvedel raziskavo. Na podlagi pripravljenega vprašalnika, ki je predstavljal rdečo nit
pogovorov, je bilo opravljenih šest nestrukturiranih intervjujev z gospodarji kmetij.
Rezultati opravljene raziskave so bistveno pripomogli k vsebinski ustreznosti poslovnega
načrta.
Za strukturo poslovnega načrta in uspešno vzpostavitev kmetijskega gospodarstva je
potrebno presoditi veliko dejavnikov. Nekatere smo vključili v diplomsko nalogo v obliki
hipotez, ki so skozi nalogo preverjene in nato potrjene ali ovržene.
Hipoteza 1 je bila »Vzpostavitev osnovne kmetijske dejavnosti je pogoj za uspešno
vodenje dopolnilne dejavnosti (predelava, turistična ponudba)«. Zaradi možnih več oblik
dopolnilne, popoldanske obrti je bil namen hipoteze preveriti, ali je odprtje dopolnilne
dejavnosti preko kmetije optimalna rešitev.
Hipoteza 2 predpostavlja, da je število glav živine za preživetje dveh odraslih ljudi dvajset.
Namen te trditve je bil, ugotoviti, kolikšno je tisto število živine, ki ob najmanjšem vložku
prinaša največji dobiček.
1

Ker je dandanes v poslovanje večine kmetij vključeno takšno ali drugačno
subvencioniranje države ali evropske unije, sem v Hipotezi 3 preverjal, ali so sredstva,
pridobljena s kandidaturo na razpisu za mladega prevzemnika, zadostna za začetno
vzpostavitev in obnovo ključnih delov kmetijskega gospodarstva.
Namen diplomske naloge je, poiskati najprimernejše načine oziroma poti do uspešnega
kmečkega gospodarstva, ki bi bilo v končni fazi usmerjeno v prodajo določenih izdelkov in
bi nudilo zaposlitev minimalno dvema osebama. Cilj diplomske naloge je podrobno
raziskati in preučiti področje upravnih pogojev za ustanovitev, vzdrževanje in nadgradnjo
kmečkega gospodarstva in dodatne dejavnosti na kmetiji. Na podlagi rezultatov bomo
lahko določili najprimernejšo pot od začetka do uspešnega kmečkega gospodarstva, ki bo
s prodajo določenih izdelkov sposobno preživljati mlado družino. Potrebno bo ugotoviti, ali
je smiselno začeti kot zaposlena oseba z dodatno, popoldansko dejavnostjo. Druga
možnost pa je najprej vzpostavitev osnovne kmetijske dejavnosti ob opravljanju redne
zaposlitve in kasneje odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V tem primeru sklepamo,
da kmetija večino surovin, potrebnih za prodajo oziroma predelavo, v okviru dopolnilne
dejavnosti pridela doma.
Poleg odkritja najboljšega načina za delovanje kmetijskega gospodarstva, je cilj diplomske
naloge predstaviti širok nabor možnosti, ki jih nudi Program razvoja podeželja (PRP).
Osnovni pogoj za pridobitev subvencij iz Programa namreč ni kmetijsko gospodarstvo, saj
je krog primernih kandidatov mnogo širši. Pomembno je spodbujanje k zdravemu načinu
življenja, ki vključuje predvsem ozaveščenost pri nakupu domače in ekološko pridelane
hrane.
V diplomskem delu sem uporabil deskriptivno oziroma opisno metodo. S pomočjo domače
in tuje literature sem raziskal
področje kmetijstva s pravnega, upravnega in
ekonomskega vidika. S pomočjo metode poglobljenega intervjuja sem pridobil tudi
praktični vpogled v stanje kmetijstva in predvsem področje predelave osnovnih kmetijskih
pridelkov v izdelke. Poslovni načrt v zadnjem delu diplomske naloge je izdelan na podlagi
priročnika o dobrem poslovnem načrtu.
Strukturo diplomskega dela lahko razdelim na pet poglavij. V prvem je opisana temeljna
zakonodaja, ki ureja področje kmetijstva. Naslednje poglavje kmečko gospodarstvo prouči
z upravnega vidika. Predstavljeni so potrebna dokumentacija ob vzpostavitvi kmetijskega
gospodarstva, koraki vzpostavitve ter upravni vidik gradnje kmetijskih objektov in prodaje
kmetijskih izdelkov. V poglavju ekonomski vidik so ob določenih predpostavkah opisane
potrebne investicije v nepremičnine in mehanizacijo ter možnosti za pomoč pri investicijah
s strani nepovratnih evropskih sredstev. V petem poglavju so predstavljene uspešne
prakse, ki so lahko mlademu kmetovalcu navdih in dober zgled, na nekaterih napakah
drugih pa se lahko tudi veliko nauči. V zadnjem poglavju je predstavljen poslovni načrt
razvoja kmetijskega gospodarstva, ki temelji na predelavi in nadaljnji prodaji izdelkov
neposredno končnemu potrošniku.
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PREDPISI S PODROČJA KMETIJSTVA

Ključnega pomena za uspešno in učinkovito obratovanje kmetijskega gospodarstva je
dobro poznavanje pomembnejših zakonov, uredb in določb. V nadaljevanju je
predstavljena pravna podlaga, ki je temelj za obratovanje kmetije.

2.1

ZAKON O KMETIJSTVU (ZKME-1)

Zakon o kmetijstvu je krovni zakon za področje tematike problemske naloge in se v širšem
pomenu dotika vseh dejavnosti oziroma aktivnosti, ki so vezane na osnovno kmetijsko
dejavnost. Prvi člen zakona pravi: »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 ne živalskega 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.« (ZKme-1, 1. člen).
ZKme-1 v začetnem delu določa tudi pomen nekaterih osnovnih terminov, ki so v upravnih
postopkih v kmetijstvu pogosto uporabljani in jih srečujemo v besedilu zakona.
Najpomembnejši so:
-

-

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«;
kmetijsko gospodarstvo 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:
o pravna oseba,
o samostojna podjetnica posameznica ali samostojni podjetnik posameznik (v
nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik),
o kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer
se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik
posameznik,
o kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik,
o kmetijsko gospodarstvo – planina;
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-

-

-

nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je
pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko
gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov kmetijske politike oziroma sodeluje
pri izvajanju ukrepov kmetijske politike in posreduje podatke v evidence z
delovnega področja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
hrana ali živilo je hrana v skladu z drugim členom Uredbe 178/2002;
proizvodna enota je lokacijsko opredeljena gospodarska enota, na kateri se
opravlja kmetijska ali kmetijska in gozdarska dejavnost in za katero se zahteva
vpis v zbirke podatkov;
kmetijski pridelki so živalski in rastlinski pridelki ter proizvodi prve stopnje
predelave teh pridelkov;

Zakon v svojem 16. členu financiranje ukrepov kmetijske politike deli na več virov:
proračun RS, občinski proračuni, proračun Evropske unije, namenske dotacije in druge
vire. V naslednjem členu so določeni tudi upravičenci do sredstev iz naslova ukrepov
kmetijske politike, ki so: »kmetijska gospodarstva in druge fizične ter pravne osebe na
ozemlju Republike Slovenje, ki opravljajo kmetijsko, živilsko, trgovinsko ali drugo
dejavnost oziroma storitve za kmetijsko dejavnost oziroma za razvoj podeželja ter
izpolnjujejo predpisane pogoje. Pri kmetijah je upravičenec nosilec, razen če ni drugače
določeno. Upravičenci so tudi občine na ozemlju Republike Slovenije, ki izvajajo dejavnosti
na področju kmetijstva oziroma razvoja podeželja.« (ZKme-1, 17. člen) Pomembna
določba tega člena se nanaša na obvezno hranjenje dokumentacije v zvezi s pridobitvijo
sredstev, katero je potrebno hraniti še pet let po pridobitvi sredstev.
Za upravljanje z vso dokumentacijo na državni ravni je potreben upravni organ, ki se
ukvarja izključno s kmetijskimi vprašanji in tematiko na področju izvajanja ukrepov
kmetijske politike. V ta namen 18. člen definira Agencijo Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (AGRSKTRP). Zakon v nadaljevanju podrobno ureja področje
dodeljevanja sredstev in pogoje za upravičenost do njih. 46. člen določa, da kmetija brez
nosilca ne more pridobiti nikakršnih sredstev.
Pomembno področje v kmetijstvu je tudi področje prodaje kmetijskih pridelkov in
izdelkov. V petem poglavju zakona je zato urejeno področje prometa s kmetijskimi pridelki
in živili. 61. člen med drugim razlaga pojem neposredne prodaje, ki je danes med mladimi
in inovativnimi kmeti vse pogostejši pristop do stranke. Neposredna prodaja je: »prodaja
na mestu pridelave, prodaja na tržnicah, prodaja na premičnih prodajnih objektih, kot so
premična stojnica in potujoča prodajalna, prodaja od vrat do vrat, prodaja na sejmih in
prireditvah.« (ZKme-1, 61. člen)

2.2

ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ)

Ker so za nastanek in obstoj kmetijske panoge bistvenega pomena zemljišča ter ravnanje
z njimi, je to široko področje urejeno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Ta ureja varstvo
kmetijskih zemljišč, rabo, obdelovanje, njihov promet, trgovanje in skupne pašnike. ZKZ
se smiselno uporablja tudi za zemljišča poraščena z gozdovi.
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Zakon opredeljuje osnovni pojem – kmetijska zemljišča – in jih razdeli v dve skupini
(najboljša kmetijska zemljišča in druga kmetijska zemljišča). Postopek prodaje kmetijskih
zemljišč se prične s ponudbo lastnika, ki mora biti javna. V primeru strinjanja s ponudbo,
kupec poda pisno izjavo. Poleg nakupa je zemljišče možno tudi zakupiti ali vzeti v najem.
Na spletni strani Ministrstva za javno upravo najdemo (MJU, dostopno 10. 1. 2017)
podrobna navodila, ki kupcu ali prodajalcu zemljišča jasno obrazložijo postopek nakupa ali
prodaje. Glavni pogoj za trgovanje s kmetijskim zemljiščem je objava prodaje zemljišča na
oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava. Ko je ponudba enkrat
objavljena, umik do poteka roka ni možen (to ureja Obligacijski zakonik, ki določa, da
ponudba, v kateri je določen rok, veže ponudnika do izteka roka). Po tem koraku so
možne tri poti. Posameznik interesent, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo,
ki se prodaja, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe. Izjavo priporočeno pošlje ali
osebno vloži na upravni enoti. Upravna enota po preteku tridesetih dni o sprejemu
ponudbe obvesti prodajalca in vse prejemnike ponudbe.
23. člen ZKZ-ja določa vrstni red upravičencev, ki lahko uveljavljajo predkupno pravico.
Vrstni red je naslednji:
-

solastnik;
kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
drug kmet;
kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali
kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

V istem členu najdemo tudi vrstni red, ki ureja primer, ko so kupci le kmetije. V tem
primeru si vrstni red sledi tako:
-

kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za prodajo kmetijskega
zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec
določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.

Zakon pojmuje kmetijsko dejavnost kot edino ali glavno takrat, ko pridelki in sredstva,
pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo kmetu poglavitni vir preživetja. V primeru, da nihče
od predkupnih upravičencev predkupne pravice ne uveljavlja, lahko prodajalec kmetijsko
zemljišče proda vsakomur, ki je ponudbo sprejel pravočasno.

2.3

ZAKON O GOZDOVIH (ZG)

Ker Slovenija spada med bolj gozdnate države Evrope, gozdnatost je 58,4 %, je
verjetnost, da bo imela kmetija v lasti večji ali manjši delež gozda, zelo velika. Zato
menim, da je tudi ta zakon pomemben in vreden omembe.
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Zakon o gozdovih sicer ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov – tudi prodajo
oziroma gospodarjenje z ostalimi gozdnimi zemljišči, ki niso izvzeta v samem besedilu
zakona. Zakon opredeljuje pristojne organe za nadzor nad izvajanjem zakona, med
katerimi so najpomembnejši: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za
gozdove Slovenije in Gozdarska inšpekcija.

2.4

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO – 1)

ZGO se neposredno ne navezuje na kmetijstvo, a ga je potrebno upoštevati ob večji fazah
razvoja kmetijskega gospodarstva. Gradnjo novih in obnovo starih objektov, poslopij in
okolice ter predmetne zadeve v mnogih segmentih ureja ta zakon. Če želimo npr. zgraditi
hlev, objekt za predelavo mleka, mesa in ostalih pridelkov, se moramo ravnati tudi po
določbah zakona o graditvi objektov.
V uvodnem delu zakona so definirani osnovni strokovni pojmi, ki so skozi celotno besedilo
ključni in največkrat uporabljeni. Jasno so definirane razlike med posameznimi besedami
in besednimi zvezami. Njihovo razumevanje in poznavanje je za uporabo zakona
pomembno predvsem zaradi terminov, značilnih zlasti za gradbeno področje. Z vidika
kmetijstva, kjer je večkrat prisotna potreba po gradnji kakšnih manjših objektov, je
priporočljivo poznati vsaj pogoje, pod katerimi gradimo posamezen objekt. Tako v
nadaljevanju izpostavljam naslednje termine.
-

-

-

zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki
ima velike dimenzije, ali objekt, za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na
okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s
posebnimi predpisi;
nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt;
enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega
statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni
objekt z vplivi na okolje;
manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali
enostavne objekte.

V nadaljevanju zakona lahko najdemo še nekaj členov, v katerih je kmetijstvo tako ali
drugače vključeno v besedilo zakona zaradi svojih določenih posebnosti. Prvi primer
najdemo v 79. členu, s podnaslovom »gradnja v lastni režiji«. Ta člen omogoča gradnjo
enostavnega ali manj zahtevnega projekta pod pogoji, ki določajo tako velikost po
kvadraturi (do 250,00 kvadratnih metrov uporabne površine), kot prostorsko (največ ena
klet, nadstropje in mansardo) ureditev. Pomembna je tudi namembnost objekta, kjer med
enostanovanjsko stavbo za lastne potrebe, planinskim ali gasilskim domom, najdemo tudi
kmetijsko stavbo, namenjeno potrebam družinske kmetije.
Naslednji kmetijsko obarvani člen ZGO je 205. člen, ki obravnava uskladitev določb
prostorskih aktov in z njimi povezanih pogojev za začetek gradnje oziroma izvajanje del
(za enostavne objekte). V tem členu najdemo predpisano oddaljenost objekta od
sosednjih zemljišč in pogoje, kateri morajo biti izpolnjeni za skladnost s tem členom.
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Naslednja tematika, ki jo obravnava Zakon o graditvi objektov in se pogosto dotika
področja kmetijstva, je tako imenovana namembnost zemljišča. Na osnovni ravni
poznamo dve namembnosti – stavbno in kmetijsko zemljišče. Problematika je zaradi
omejitve gradnje na stavbnih zemljiščih velikokrat aktualna, saj se v določenih primerih
kmetijsko zemljišče lahko spremeni v stavbno. S tem pridobi predvsem lastnik, ki želi
zemljišče prodati. Vrednost stavbnega zemljišča je namreč v primerjavi s kmetijskim
neprimerno višja. V zadnjem delu zakona, ki opredeljuje prenehanje predhodnega
besedila in začetek veljavnosti prenovljenega, dopolnjenega zakona, je posebej
obravnavana tematika odmerjanja odškodnine zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča in gozda.

2.5

ZAKON O MOTORNIH VOZILIH (ZMV)

Zakon o motornih vozilih je naslednji izmed zakonov, ki primarno ne ureja kmetijskega
področja, a pomembno uravnava vprašanja uporabe nekaterih kmetijskih strojev
(traktorjev ipd.). V prvem delu zakona (2. člen) najdemo opredelitev iz Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta, ki zadeva homologacijo kmetijskih in gozdarskih
traktorjev. V naslednjem členu zakon opredeli dva najpomembnejša in najpogosteje
uporabljana pripomočka na kmetiji:



traktor je motorno vozilo, konstruirano tako, da vozi, vleče ali potiska traktorske
priključke in se uporablja za njihov pogon, ali za vleko priklopnega vozila
traktorski priključek je zamenljivi vlečeni stroj ali zamenljivo orodje za opravljanje
kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska ali nosi traktor (npr.
obračalnik, trosilnik, nakladalni priklopnik, gozdarski traktorski priklopnik,
škropilnica, cisterna). Kot traktorski priključek se šteje tudi traktorski priklopnik,
katerega največja dovoljena masa ne presega 5 ton, njegova hitrost pa je
konstrukcijsko omejena na največ 30 km/h.

Poleg same definicije ureja zakon tudi pogoje registracije traktorjev in priklopnikov,
označitev traktorjev z registrsko tablico ter določa globe za različne prekrške pri delu s
traktorji zunaj cestnega prometa. Zakon določa naloge nadzora nad uporabo traktorjev, ki
jih izvaja pristojni inšpektorat ter tiste, ki jih izvaja policija. Zakon v zaključku navaja še
dva pomembna dokumenta, vezana na kmetijstvo – Pravilnik o homologaciji kmetijskih in
gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih
sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (Ur. L. RS, št. 81/2014) in
Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
(Uradni list RS, št. 50/11, 63/12, 85/13, 64/14 in 74/15).

2.6

ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPRCP)

ZPrCP je še en primer zakona, ki je v kmetijstvu posredno velikega pomena, saj je danes
s pomočjo take ali drugačne mehanizacije vsak kmet skoraj dnevno udeležen v cestnem
prometu. Zakon ureja vleko priklopnega vozila, prevoz oseb na priklopnem vozilu, ki ga
vleče traktor (v primeru, da osebe potrebujemo za razlaganje in nalaganje tovora, je v
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prostoru za tovor dovoljeno voziti do pet oseb), strogo pa prepoveduje vožnjo na vseh
ostalih neprimernih mestih ob, na in v traktorju ali traktorskemu priključku.
Zaradi varnosti ostalih udeležencev v cestnem prometu predpisuje tudi uporabo rumene
opozorilne svetilke na traktorjih s priključki, ki presegajo širino traktorja, ali v primeru, da
so priključki nošeni in segajo več kot 1,5 metra čez zadnji rob traktorja.
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Vsak začetek samostojnega podjetništva je zahteven tako zaradi administrativnih nujnosti
različnih organov državne uprave kot tudi s finančnega vidika. Zato je potrebno področje,
v katerega vstopamo, dobro poznati. V tem poglavju bomo predstavili pravilno, predvsem
pa zakonito vzpostavitev kmetijskega gospodarstva, ki bo lahko pravno formalno
delovalo. Med pomembnejše korake v razvoju kmetije tako uvrščamo vzpostavitev
gospodarstva, gradnjo kmetijskih objektov ter pridelavo in prodajo kmetijskih pridelkov in
izdelkov.

3.1

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTVA

Kot pri vsaki pravni osebi je tudi pri kmetijskem gospodarstvu potreben subjekt, ki se ob
izpolnjevanju pogojev določi kot nosilec, direktor, lastnik. Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje določa naslednje možne nosilce kmetijskega gospodarstva.
Popolnoma poslovno sposobna fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik poslovna sposobnost pomeni posameznikovo sposobnost veljavno sklepati pravne posle
(eVem, 2017). Praviloma je ta sposobnost pridobljena z 18. letom, izjemoma prej (mati
samohranilka, sklenitev zakonske zveze). Nosilec kmetije je tako lahko poslovno sposobna
oseba, čeprav ne izpolnjuje nujno naslednjih lastnosti: status kmeta, lastništvo zemljišč,
stalno prebivališče na naslovu kmetije, določena izobrazba, kmetijstvo kot osnovni vir
preživljanja.
Samostojni podjetnik posameznik, registriran za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko
dejavnost – nosilec kmetijskega gospodarstva je poleg fizične osebe lahko tudi samostojni
podjetnik, ki se ukvarja z dejavnostjo, povezano s kmetijstvom – gozdarstvo je le ena
izmed njih. Sem lahko štejemo tudi obrate predelave kmetijskih izdelkov v nadaljnje
prodajne produkte.
Nosilec je lahko tudi pravna oseba, registrirana za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko
dejavnost, društvo (kadar opravlja kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost v skladu
s predpisi), izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko ali kmetijsko in
gozdarsko dejavnostjo, registrirana verska skupnost, agrarna skupnost ali pašna
skupnost.
Ob izpolnjevanju enega od zgornjih pogojev je za vzpostavitev kmetije potreben tudi vpis
v register kmetijskih gospodarstev. Zakon o kmetijstvu obvezen vpis v RKG predpisuje
kmetijam, ki obdelujejo najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih zemljišč; uveljavljajo
finančne podpore ali kakršne koli druge ukrepe kmetijske politike; tržijo pridelane
pridelke; so za opravljanje kmetijske dejavnosti vpisane v uradne evidence ali registre po
drugih predpisih; so zavezanci za vpis v zbirke podatkov z delovnega področja ministrstva.
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Za dokončano vzpostavitev kmetije šteje, ko je subjekt/zemljiško-knjižni lastnik ali
solastnik zemlje skupaj z zakonskim ali zunaj zakonskim partnerjem (dokazovanje s
sklepom o vpisu v ZK), vpisan v RKG in izpolni prvi mejnik v poslovnem načrtu.

3.2

KORAKI VZPOSTAVITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA V PRAKSI

Kot v vsaki panogi je tudi v kmetijstvu veliko število možnih usmeritev. Poznamo štiri
osnovne kmetijske panoge – živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo. V
Sloveniji in v svetu poznamo kmetije z različnimi specializacijami, od tistih, ki prednost
dajejo ekološki pridelavi zelenjavnih pridelkov, do tistih, ki vse napore usmerjajo v čim
večje količine pridelanega mleka. Večinoma geografska lega gospodarstva in naravne
danosti okolice določajo usmeritev kmetije. V kolikor je gospodarstvo v ravninskem
območju, z rodovitno zemljo in dovolj obdelovalnimi površinami se lahko brez velikega
tveganja odloči za usmeritev v prirejo zelenjavnih pridelkov in poljščin. Tak primer je v
Sloveniji nedvomno Prekmurje, kjer najboljša kmetijska zemljišča ležijo v sklenjeni enoti.
»Razmeroma ugodna subpanonska klima omogoča razvoj praktično vseh glavnih panog
kmetijske predelave.« (Cunder, 2009, str. 143) Upoštevajoč naravne razmere imamo tako
v severovzhodnem delu Slovenije največja slovenska kmetijska gospodarstva in agrarna
podjetja – Panvita, kmetija Lendava, kmetija Cigut … Na drugi strani imamo hribovito in
sončno Dolenjsko, kjer je sicer nekaj izkoriščenih ravnin, veliko pa je vinogradov in
sadovnjakov. Podobno je v delih Štajerske, kjer poleg vinske trte v ravninskem delu
najdemo obsežne nasade hmelja. Govedoreja sestavlja v tržnem mleku in mesu okrog
2/3 vse tržnosti naših kmetij (Pavlin, 1994). Avtor Sodobnega kmetijskega nasvetnika
navaja značilnost slovenskega reliefa, saj v Sloveniji kmetijski kraški in hribovsko višinski
svet, kjer glavnino obrti predstavlja govedoreja, zavzema 75 % površin. Primorska ima
poleg živinoreje možnost pridelovanja različnih obmorskih sort grozdja in oljk, na
Notranjskem pa poleg govedoreje najdemo še konjerejo, prašičerejo, drobnico. »Kar
okrog dve tretjini kmetijske zemlje prekriva travinje (travniki, pašniki, planina), katerega
pridelek lahko v glavnem porabijo le prežvekovalci.« (Pavlin, 1994)
Seveda je poleg naravnih danosti pred odločitvijo o usmeritvi kmetije potrebno pretehtati
še veliko ostalih faktorjev, ki vplivajo na to, kaj bo osnovna dejavnost oziroma cilj kmetije.
Je to uspešna turistična dejavnost, ki bo finančno podpirala osnovno dejavnost, ali bo
bistven poudarek dodajanje vrednosti kmetijskim surovinam, kot so mleko in meso, ter
nadaljnja predelava doma in nato prodaja končnemu potrošniku brez vmesnih
posrednikov. Prav tako lahko lokacija kmetije pomeni ne le geografsko omejitev, temveč
omejitev v smislu konkurence – lahko je nova kmetija le še ena izmed mnogih, lahko pa
se potrudimo in najdemo tržno nišo, ki nas bo ločevala od konkurentov in tako omogočila
preživetje.
Prav tako je ob vzpostavljanju kmetijskega gospodarstva zelo pomembna izobraženost
gospodarja o panogi, v katero vstopa – tako formalna, predvsem pa tudi praktična. V
kolikor praktičnega znanja ni, oziroma je minimalno, ostaneta dve možnosti; lahko začne
zelo počasi, postopoma gradi kmetijo in se uči na lastnih napakah; lahko pa znanje črpa iz
dobrih praks in izkušenj kmetov, ki želijo ali imajo voljo pomagati. Lahko so to starši, stari
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starši ali sosedje; predvsem starejši so po dosedanjih izkušnjah zelo veseli, če lahko mlajši
generaciji predajo kakšno modrost.
V kolikor neko osnovno znanje o kmetovanju imamo, je potreben naslednji korak. Imeti je
treba zemljo, posestvo, na kateri bo kmetija temeljila in v prihodnosti omogočala širitev in
njeno nadgradnjo. Minimalno površino zemlje, za vpis v register kmetijskih gospodarstev
(RKG) določa ZKme-1 in je omejena na 1 hektar kmetijskih zemljišč (ZKme-1, 141. člen).
Naslednje nepogrešljivo sredstvo je mehanske narave in pomeni poleg nepremičnin drugi
največji strošek. Če pri nakupu bivalnih in gospodarskih poslopji lahko izbiramo z malo
bolj prosto roko, smo pri mehanizaciji že bolj omejeni. Predvsem z vrsto kmetovanja, ki
smo ga izbrali. Tu se namreč veliko pripomočkov, tako traktorjev kot traktorskih
priključkov zelo razlikuje. V priročniku za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki
najdemo opisane namenskosti določenih tipov mehanizacije (Glušič, 2010). V primeru, da
je kmetija locirana v bolj hribovitem svetu, bomo morali iskati mehanizacijo, ki je
prilagojena neravnemu terenu in je varna za delo na večjih naklonih. Če želimo obdelovati
vinske trte ali nasade jablan in ostalega sadja, je obvezna usmeritev k sadjarskim in
vinogradniškim traktorjem in traktorskim priključkom. V primeru velikih površin in
usmeritve v poljedelstvo, je treba preudarno razmisliti o nakupih specializiranih strojev za
sejanje, sajenje in pobiranje različnih vrst poljščin (solata, korenje …). Ob vsaki odločitvi
je predvsem potrebno trdno prepričanje o smotrnosti naložbe. Zaradi najboljšega
praktičnega poznavanja situacije na področju Notranjske, lahko trdim, da je tudi pri
splošnejši usmeritvi (mleko in meso) pomembno pametno načrtovanje nakupa
mehanizacije in seveda odločitev o velikosti in moči opreme, ki bo zadostovala za
opravljanje vsakodnevnih in sezonskih nalog na kmetiji določene velikosti (Kmetija Dužnik,
2016).
Po navajanju Kmetijske svetovalne službe Postojna (pokriva območje Pivke in Postojne) je
Notranjska pokrajina, zaradi relativno visoke nadmorske višine, bolj naklonjena živinoreji,
kar seveda ne pomeni, da je poljedelstvo nemogoče. Pomeni le, da pogoji zanj niso tako
idealni kot v severovzhodnem delu Slovenije. Prvi razlog je razgiban teren, ki onemogoča
hitro obdelavo rodovitnih površin z mehansko opremo večjih dimenzij. Potrebujemo torej
terenu primerno mehanizacijo. Drugi razlog pa je ne preveč rodovitna prst, ilovica, ki je
prisotna na velikem delu notranjskih kmetijskih površin. Tudi ob omenjenih
predpostavkah, oziroma danih omejitvah, še vedno lahko do neke mere sami izbiramo in
odločamo o tem, kaj želimo pridelovati na lastnem kmetijskem gospodarstvu in v katero
smer želimo usmeriti kmetijo.
Tako lahko v pokrajini, ki je bolj prijazna prireji krme za živino in paši živine na prostem,
izbiramo med veliko različnimi vrstami živali, ki jih lahko redimo, in nekaj kulturami, ki jih
lahko gojimo na obdelovalnih površinah. Med primerne kulture štejemo osnovne poljščine,
uporabljane v vsakdanji prehrani – krompir, sadje in zelenjava. V primeru rodovitnejše
zemlje na določenih zemljiščih je smiselno gojiti tudi nekatere žitarice – pšenico, ajdo,
piro, predvsem za domačo uporabo in peko kruhovih in sladkih izdelkov (Kmetija Dužnik,
2016). Po mnenju nekaterih podjetnih kmetov iz okolice Postojne vse prevečkrat
pozabljamo na pomen zelišč v naši kuhinji in življenju. Zaradi svoje uporabnosti pri
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vsakodnevni prehrani, peki sladic in slanih prigrizkov ter zdravilnih lastnosti, so zelišča
dobrodošla v vsakem domu. Predvsem domačih je na trgu zaenkrat bolj malo – kar
zagotovo lahko predstavlja tudi poslovno priložnost. Sploh na območju, kjer so kmetje bolj
kot drugje omejeni s količino rodovitne zemlje in kjer je podnebje dokaj primerno tudi za
vzgojo določenih zelišč. Primernost vzgoje zelišč in jagodičevja izpostavlja tudi Darja
Ratoš (Vir: lastna raziskava, 2016). Na področju reje živine imajo kmetje v notranjskih
krajih bolj proste roke. Sicer jih večina redi govedo s ciljem pridelave in oddaje mleka.
Veliko jih redi tudi govedo, namenjeno nadaljnji predelavi v mesnine in mesne izdelke
(KSS Postojna, 2016).
Prašičereja je po pomembnosti druga živinorejska panoga slovenskega kmetijstva. In
čeprav je temu tako, panoga z vsakim letom izgublja na pomenu. Samo v zadnjih desetih
letih se je namreč številka letnega zakola skoraj prepolovila. Časnik Večer (Večer, 2016) je
v maju 2016 poročal o nezadovoljstvu v Slovenski zvezi prašičerejcev. Razlog je kot pri
vseh izdelkih v kmetijstvu – odkupna cena (pri sto kilogramih svinjskega mesa je rejec
izgubil 47 evrov). Predsednik SZP Alojz Varga tako vidi rešitev v uvedbi masnih bilanc.
Trditev je podprl s preverjenim dejstvom, da slovenski potrošnik doma pridelani hrani bolj
zaupa in je zanjo pripravljen več plačati. Razlog za nizke cene je po njegovem tudi
premajhna samozadostnost na področju prireje svinjine, v Sloveniji trenutno dosegamo
skromnih 30 odstotkov. Po začetku leta 2016 se je stanje sicer začelo rahlo izboljševati
(cene krmnih žit so padle, borzna cena prašičev je narasla), vendar situacija še zdaleč ni
pozitivna. Tako nekaj rejcev ugotavlja, da bi bil primeren čas za vstop na trg prašičereje
za nekatere mlade kmete, ki so pripravljeni vložiti v to panogo. Strinjajo se sicer, da bi na
tem področju morala država storiti še kaj bolj vzpodbudnega kot nadaljevanje sheme
»Izbrana kakovost Slovenije«.
Poleg najbolj razširjenih vrst in pasem živali lahko še danes, v preteklosti pa je bilo tega
mnogo več, najdemo nekatere notranjske kmetije, ki redijo izključno drobnico. Sem
uvrščamo ovce in koze, katerih glavni predmet predelave so mleko, meso in volna. Tako
ovčji kot kozji siri so v ponudbi na področju severne Primorske, kjer nekateri kmetje
pasejo drobnico v hribovitem in visokogorskem svetu. Renčelj (Renčelj in Perko, 2008) za
Kras in Istro navaja naslednje lastnosti: »Pedološki sestav tal in floristični sestav nudita
skromne pašne pogoje – gmajno in košenice (boljša rastišča so bila namenjena reji
goveda)«. V okolici Postojne, Pivke, Sežane in Ilirske Bistrice je bila sicer nekoč drobnica
obiskovalcem in turistom redno na ogled. Sčasoma se je število rejcev drobnice zaradi
velikega porasta števila velikih zveri (predvsem volkov) zelo zmanjšala, po letu 2000 pa
zopet rahlo narašča. Drobnico pogosteje srečamo še na območju Bele krajine, kjer je bilo
leta 2015 moč našteti približno 2000 plemenskih ovac in 150 koz (Vaškanal, 2015). Tudi
podatek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP, 2016), da smo leta
1869 v Sloveniji redili skoraj 300.000 ovac in okoli 150.000 koz, pove veliko. Predvsem v
primerjavi s številko, ki velja za leto 2012 in prikazuje stalež ovac (114.152) in koz
(26.351). Iz navedenih statističnih podatkov lahko sklenemo, da je v Sloveniji za samo
drobnico še ogromno prostora, saj se je ta večinoma pasla na pašnikih, ki niso bili
primerni za obdelavo z mehanizacijo niti za pašo večjih živali (goveda). Koristna plat ovac
in predvsem koz je bila, da so se prehranjevale z vsem kar je raslo na pašniku, pojedle so
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tudi najbolj trnjevo grmovje in najgostejše poraščena in težko dostopna področja. Ker pa
kmetom ni na voljo nobena učinkovita metoda zaščite drobnice na pašnikih, ki so večkrat
oddaljeni od naseljenih delov, se je sčasoma število drobnice tako drastično zmanjšalo.
V začetku snovanja postavitve novega kmetijskega gospodarstva je bistvenega pomena
odločitev, ali želimo s poslovanjem kmetije doseči dovolj prihodka, da bo predstavljal
osnovni vir preživetja družine. V enem primeru lahko vodimo kmetijo z namenom
dodatne, sekundarne dejavnosti, ki bo ob redni zaposlitvi le vir dodatnega zaslužka. V
drugem primeru si moramo za cilj postaviti poslovanje gospodarstva s čim manj stroški in
z vlaganji le v tiste sektorje kmetije, ki so nujno potrebni za tekoče opravljanje želene
dejavnosti. Lahko se na primer odločimo za vpeljavo popoldanske obrti kmečkega turizma,
odprtega med vikendi za namen predhodno dogovorjenih pogostitev zaključenih družb. To
pomeni vso nujno gostinsko opremo v skladu z zahtevami predpisov, ki urejajo področje
gostinstva in pogostitve gostov. Če želimo imeti ponudbo za zaključene družbe, ki se bodo
lahko po predhodnem naročilu dogovorile za določen termin in takratno pogostitev (npr.
večerjo ali kosilo), potrebujemo primerno opremo. Za pripravo večje količine jedi
potrebujemo pravilno opremljeno kuhinjo, dovolj jedilnega pribora in seveda dovolj velik
prostor z mizami in sedišči za pogostitev. Za opravljanje opisane dejavnosti je tako
prioriteta v opremi, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti. V tem primeru lahko na primer
za določene pomožne operacije, ki so sicer pomemben del kmetijske dejavnosti,
najamemo drugega kmeta, ki je specializiran za tovrstno dejavnost. V mislih imam recimo
žetje pšenice in koruze. V kolikor se iz določenega razloga odločimo za vzgajanje teh
kultur, bomo gotovo rabili tudi način, s katerim bomo pridelek ob koncu sezone poželi in
uporabili v nadaljnjih procesih. Ker imamo pridelka le toliko, kot ga potrebujemo za lastno
uporabo ter dopolnilno turistično dejavnosti in krmo živine, ne pa tudi za nadaljnjo
prodajo, je to idealen primer, kjer lahko s koriščenjem strojnih uslug privarčujemo in
obenem nekomu, ki nudi te storitve, zagotovimo delo. V primeru, ko se odločimo za
kmetijsko dejavnost kot dodatni vir zaslužka, je tako vlaganje sredstev za nakup
najrazličnejše možne opreme in pripomočkov nesmiselno, saj investicij zlepa ne bomo
finančno povrnili. V kolikor pa dolgoročno želimo kmetijo razvijati v točno določeno smer
in specializacijo, je nakup določenih strojev skozi več let bolj smiseln kot koriščenje uslug.
3.2.1

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO KMETIJSKEGA OBJEKTA

Pogoj za kakršno koli gradnjo je lastništvo primernega zemljišča. To mora imeti pred
gradnjo ustrezno namembnost in mora biti zazidljivo. Na portalu Prostorskega
informacijskega sistema občina (PISO) na vprašanje o preverjanju zazidljivosti parcele
odgovarjajo: »Zazidljivost parcele je določena z občinskim prostorskim planom in ostalimi
prostorskimi akti. Če so za izbrano občino ti podatki vključeni, najprej poiščite lokacijo
parcele, nato pa izberite posamezne vsebine iz tematskega sklopa Prostorski plan. S
pomočjo lokacijske poizvedbe in legende boste za parcelo pridobili podatke, kot so:
namenska raba, lega na območju varovanj in omejitev ter njeno umeščenost v prostorske
akte.«
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Osrednji dokument katere koli gradnje je gradbeno dovoljenje. Za pridobitev potrebujemo
primerno zemljišče (namenjeno gradnji), ob vlogi zahteve pa je potrebno priložiti še vsa
potrebna soglasja:
-

3.2.2

Parcela in zemljiška knjiga,
Lokacijska informacija,
Idejni načrt,
Soglasja komunalnih in elektrodistribucijskih podjetij,
Plačani komunalni prispevek (v kolikor je bila odločba o odmeri komunalnega
prispevka izdana v zakonskem roku, v nasprotnem primeru plačilo ni pogoj za
izdajo GD).
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRODAJO RAZLIČNIH KMETIJSKIH
PROIZVODOV

V osnovi pri prodaji produktov, pridelanih na kmetiji, ločimo dve skupini. Prva so kmetijski
pridelki (poljščine, surovo mleko, sveže sadje), druga pa kmetijski izdelki, ki so na kakršen
koli način obdelani oziroma predelani pridelki (mlečni izdelki, marmelade, mesnine, kruh
ipd.).
Vzpostavitev kmetijskega gospodarstva je pogoj za opravljanje primarne kmetijske
dejavnosti – pridelave in prodaje manjših količin pridelkov oziroma živil v nepredelani
obliki, namenjeni uživanju. Tudi v tej kategoriji poznamo dve manjši podskupini, glede na
registracijo oziroma uradni zaznamek. Tako se morajo subjekti, ki manjše količine
pridelkov prodajo neposredno končnim potrošnikom na lokalnem območju, le evidentirati
pri VURS-u. V tem primeru je pomembno, da vemo, kdo je končni potrošnik. Kmetije, ki
lastne primarne pridelke prodajajo v obsegu, ki že zahteva registracijo (nad 30 litrov
surovega mleka dnevno in nad 200 jajc dnevno), morajo svoj obrat registrirati kot obrat
primarnih proizvodov. To dovoljenje se uredi na območnem uradu Veterinarske uprave
Republike Slovenije. Obrazec za prijavo je dosegljiv tudi na več spletnih mestih
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin).

14

4

EKONOMSKI VIDIK

Kot temelj vsake dejavnosti, je tudi pri postavitvi kmetijskega gospodarstva potrebna
določena stopnja opreme, pripomočkov in pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko
začnemo z dejavnostjo oziroma pripravo nanjo. Tako za bivanje kot za opravljanje
kmetijske ali druge dejavnosti najprej potrebujemo primerno nepremičnino. Ker želimo
poleg bivanja opravljati še dejavnost kmetovanja in predelave osnovnih kmetijskih
pridelkov v nadaljnje izdelke z dodano vrednostjo, je tudi s poslovnega vidika bistvenega
pomena odločitev za nakup prave nepremičnine . Ob nakupu hiše, stanovanja ali posesti
se je najbolj obrniti na katero od lokalnih nepremičninskih agencij in s sodelovanjem najti
najprimernejšo rešitev.

4.1

POTREBNE INVESTICIJE V NEPREMIČNINE

Ključnega pomena ob iskanju primernega prostora za bivanje in opravljanje kmetijske
dejavnosti je okvirna odločitev o prihodnosti in smeri, v katero se bo kmetija razvijala. Ali
želimo le prostor za pogostitev, morda tudi prenočišča, potrebno je načrtovati tudi
zadostne kapacitete za parkirišče itn. Ob načrtovanju na ravni osebnih ciljev je potrebno
poznavanje pravil in pravnih okvirov, ki v številčnih primerih določajo natančno predpisane
pogoje za poslovanje. Objekt za pogostitev mora imeti prostore, kjer se hrana pripravi za
postrežbo, skladišče živil in sanitarije. Objekt, ki je predviden za nastanitev gostov, mora
biti v lasti ali najmanj desetletnem najemu (ali z vpisano stavbno pravico) nosilca ali člana
kmetije. Predpisano je največje število ležišč (30) in lokacija kmetije, ki mora biti enaka
lokaciji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost turistične kmetije z nastanitvijo (Uredba
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, 14. in 15. člen).
V kolikor bo cilj kmetije predelava osnovnih pridelkov (meso, mleko) v nadaljnje izdelke,
potrebujemo dovolj velik prostor, ki bo sicer v začetku omogočal predelavo v manjšem
obsegu, kasneje pa ne sme biti ovira, če se izkaže potreba po širitvi in povečanju
proizvodnega obrata. V tem primeru moramo v omenjenem objektu ali delu objekta že v
prvih fazah izdelave zagotoviti ustrezno oskrbo z elektriko, vodo ter odvajanje odpadnih
voda. Obenem moramo prostor načrtovati tako, da bomo vanj lahko namestili vse
potrebne pripomočke in opremo za predelavo določenega izdelka. V primeru mleka
potrebujemo prostor za bazen (surovo mleko), prostor za postavitev osnovnih aparatov za
toplotno in ostalo obdelavo mleka, pomivalnega stroja in delovnega pulta za izdelavo
izdelkov. Potrebna je omara za sredstva za čiščenje in razkuževanje ter zadostno število
zaprtih posod za hranjenje odpadkov in hladilnica ali hladilnik za shranjevanje gotovih
mlečnih izdelkov. Prostor mora biti načrtovan tako, da si vse operacije sledijo po
pravilnem vrstnem redu, s čimer zadostimo higienskim standardom, ki ne dovoljujejo
potovanja odpadkov mimo surovin, ki še čakajo na predelavo.
Podobno je v primeru, da želimo na kmetiji predelovati meso v mesne izdelke za nadaljnjo
prodajo končnemu porabniku. Pogoj pri predelavi mesa je zakol v registrirani klavnici (z
izjemo turističnih kmetij, ki lahko zakoljejo do 12 GVŽ – drobnice ali prašičev – z
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namenom priprave hrane gostom) in nato nadaljnja predelava mesa na kmetiji. Tudi tu so
količinske omejitve zakola na letni ravni (parkljarji, kopitarji in gojena divjad je omejena s
številom 52 GVŽ, kunci ali perutnina pa na 77 GVŽ/leto), obenem pa je dovoljena prodaja
doma predelanih izdelkov v trgovine ali mesnice le do 25 odstotkov od celotne količine
predelanega mesa. Ostalo je potrebno prodati neposredno potrošniku, to je na tržnici, kot
prodaja na domu, v šole, vrtce ali restavracije. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana je
izdalo dokument, ki poleg omenjenih predpisov predstavlja še priporočila glede osnovnih
tehničnih pogojev za proizvodnjo in predelavo živil na kmetiji;
-

-

-

Velikost prostorov za predelavo vsaj 20 – 25 m². Prostori so urejeni glede na
tehnologijo in doseganje higienskih standardov.
Tla v proizvodnih prostorih naj bodo iz trdnega nepropustnega materiala. Izdelana
naj bodo tako, da voda zlahka odteka do pokritih odtokov (naklon).
Prostori naj imajo gladke, trdne in nepropustne stene, ki omogočajo mokro
čiščenje.
Stiki sten in tal naj bodo zaokroženi.
Vrata naj bodo iz materiala, ki je odporen na korozijo in gnitje. Če so lesena, je
potreben vodoodporni premaz. Tesno se morajo zapirati.
V prostorih mora biti zadostna naravna ali umetna osvetlitev (200 lux), ki ne
spreminja barv.
V prostoru, kjer se obdeluje živila, je priporočljiv najmanj en umivalnik za umivanje
rok in dvodelno korito z vročo vodo za pranje posode in pribora.
Poskrbljeno mora biti za ustrezno zaščito pred škodljivci – zamrežena okna.
Primer: skozi mrežo velikosti 3 mm lahko pride miš, skozi mrežo velikosti 4 mm pa
podgana. Preventiva: okna naj bodo v prostorih za predelavo brez kljuk.
Priprave in delovna oprema so iz materialov, ki se zlahka čistijo in razkužujejo.
Zagotovljena mora biti oskrba s hladno in vročo pitno vodo, ki mora ustrezati
predpisom o zdravstveni ustreznosti pitne vode - javni vodovod ali voda enake
kvalitete.
Omara za mehanična in kemična čistilna sredstva – lahko koristi tudi kakšen drug
prostor.
Dokazila o zdravstvenem stanju in osebni higieni vseh zaposlenih – zdravniško
spričevalo.
Dvorišče in okolica naj bo proti-prašno urejeno – tlakovci, trava, …
Obvezna je hladilnica ali ustrezno velik hladilnik za shranjevanje svežega mesa.
Obvezno je mesto za razkosavanje mesa in proizvodnjo mesnih izdelkov.
Potrebno je mesto za toplotno obdelavo ali zorenje izdelkov (prekajevalnica ali
zorilnica).
Potrebno je mesto ali hladilnik za gotove izdelke.
Obvezna je omara za shranjevanje začimb in dodatkov.
Pri predelavi se smejo uporabljati samo sol in začimbe. Uporaba nitratov in nitritov
je dovoljena pod pogojem, da se uporabi samo vnaprej tovarniško pripravljene
mešanice.
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-

Na delovnem pultu celoten postopek obdelave poteka obvezno od umazanega dela
proti čistemu. Kar koli pade na tla, gre v odpad.

Kar se tiče finančnega vidika naložbe v predelavo, je odvisna od korakov, oziroma od
odločitve, na kakšen način želimo razvijati kmetijo. Potreben je relativno velik finančni
zalogaj za nakup nepremičnine (110.000 €). Tukaj nam različne subvencije in pomoči s
strani države in Evropske unije še ne morejo pomagati, saj je nepremičnina v prvi vrsti
namenjena bivanju, šele zatem kmetovanju. Po nakupu rabljene hiše, z opuščenim
kmetijsko – gospodarskim poslopjem, je potrebno preudarno razmisliti o lokaciji prostora
za predelavo. Ko se odločimo zanj, ga je ob predpostavki da objekt imamo, potrebno
obnoviti in primerno opremiti. V procesu opremljanja nanj vpliva več dejavnikov – potrebe
po različni opremi glede na količino in vrsto predelanih izdelkov, finančni proračun ter
osebne zahteve oziroma iznajdljivost. Ni nujno vsega kupiti povsem na novo, v določenih
primerih so lahko uporabne tudi stvari iz druge roke (npr. police, omare, predali od
nekoga, ki opušča dejavnost, so za začetnika v primeru dobre ohranjenost povsem dobra
in predvsem cenejša alternativa). Zaradi lažje primerljivosti in predstave bodo vse
naslednje številke veljale za novo opremo, cene bodo takšne, kakršne postavljajo
ponudniki določene opreme in storitev.
Po zagotovitvi vseh potrebnih priklopov za vodo, elektriko in odpadno vodo je potrebno
celoten prostor za predelavo pridelkov obložiti s keramičnimi ploščicami, ki omogočajo
nepropustnost in mokro čiščenje. S tem dosežemo možnost zagotavljanja visoke stopnje
higiene, ki je v procesih pridelave in predelave živil na najvišjem mestu. Sicer je možno
stene obložiti tudi z nekaterimi drugimi materiali, ki ustrezajo predpisanim kriterijem glede
čiščenja, vendar je v praksi najpogosteje uporabljena keramika. Cene za storitev
polaganja ploščic in dobavo potrebnih strojev najdemo v tabeli, ki se skupaj z ostalimi
cenami nahaja v finančnem poglavju poslovnega načrta.

4.2

POTREBNE INVESTICIJE V MEHANIZACIJO

Tako kot je v začetku potrebno vložiti v prostor za predelavo, je kmalu potrebno
premisliti, kaj od mehanizacije bomo v prihodnosti potrebovali. V kolikor se lotimo najprej
predelave kmetijske surovine od lokalnega kmeta in šele nato vpeljati lasten priliv mleka
ali mesa, se lahko s tem ukvarjamo, ko nam predelovalni obrat že omogoča nek vir
zaslužka. Vendar izkušeni kmetovalci trdijo, da je za kmeta osnovni pogoj zemlja ter njeno
obdelovanje. Zato bom v nadaljevanju opisal predviden finančni vpliv vseh osnovnih
strojnih pripomočkov, ki jih kmet v začetku delovanja potrebuje. Seveda je za to potrebno
tudi poznavanje nekaterih najpogostejših delovnih operacij, ki so odvisne od strojne
opreme. Sem uvrščamo košnjo, obračanje, grabljenje in spravilo trave namenjene za
krmo živine. Ker so to osnovni procesi, od katerih so odvisni prav vsi kmetje oziroma
njihove živali, je možnost koriščenja strojnih uslug bistveno manjša kot pri nekaterih
ostalih storitvah. Splošno mišljenje je, da imajo kmetje od spomladi do jeseni več dela,
med zimo pa s popravili in rednim vzdrževanjem mehanizacijo pripravijo na novo sezono.
Vendar temu ni vedno tako. Tudi med mrzlimi meseci je mehanizacija veliko v pogonu,
sploh pri večjih gospodarstvih, kjer se uporablja za krmljenje živali in čiščenje hlevov.
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Tako je potrebno za mehanizacijo skrbeti redno in predvsem sproti, saj je za nemoteno
delovanje kmetije bistvenega pomena.
Investicije v mehanizacijo niso le enkraten vložek, ampak pomenijo tudi strošek
amortizacije v prihodnosti. Zato je dober razmislek pred nakupom toliko pomembnejši. Ko
stopamo s koraki začetnika v kmetijstvo, imamo z mehanizacijo praviloma malo izkušenj
in se velja večkrat obrniti na starejše, ki nam lahko na tem področju bogato pomagajo.
Tudi ob predpostavki, da bomo ob zagonu kmetije kupili rabljen traktor, se velja
posvetovati s katerim od lokalnih kmetovalcev, ki večinoma z veseljem delijo izkušnje o
delovanju določenih strojev. Že na ta način se lahko obvarujemo nepotrebnih stroškov,
saj se informiramo o večjih hibah določenih modelov, še bolje pa je, če vprašamo za
predlog in povabimo soseda ali bližnjega gospodarja s seboj na ogled stroja. Za predstavo
o cenah smo govorili z dvema gospodarjema in hkrati poiskali različne ponudbe, ki jih
najlažje najdemo na spletu. Na naslovu največjega slovenskega spletnega trgovca z
avtomobili in motornimi vozili Avto.net (Avtonet d.o.o., 2016) najdemo tudi veliko
ponudbo kmetijske mehanizacije. Ker med ponudbo hkrati najdemo mehanizacijo za
ogromna kmetijska in agrarna podjetja kot za srednje velika in mala kmetijska
gospodarstva, smo ožji izbor uredili s pomočjo nasvetov nekaterih kmetov, ki jih osebno
poznamo. V poglavju 4.7 Finančni vidik naložbe se nahaja tabela s tremi ponudbami, ki so
prišle v ožji izbor glede na začetno velikost kmetije in zahtev, ki jih bo moral osnovni stroj
izpolnjevati.

4.3

MOŽNOSTI NA PODROČJU SUBVENCIJ IN RAZLIČNIH POMOČI
KMETOM S STRANI EU IN DRŽAVE

Evropska unija nudi tako podjetnikom kot kmetijam veliko načinov za pridobitev
nepovratnih sredstev, namenjenih razvijanju in posodabljanju gospodarstva in kmetijstva.
Seveda je za pridobitev subvencij potrebna tudi dobro organizirana hierarhična mreža
organov, ki to porazdelitev sredstev sploh omogočijo. Ko pogledamo sredstva, na voljo v
začetku verige razdeljevanja, je vsota zelo velika, če pa pomislimo širše, hitro pridemo do
ugotovitve, da je za enakovredno in pravično razdelitev teh sredstev potreben zapleten in
razvejan upravni aparat oziroma sistem organov, ki razdelitev omogočajo. Na evropski
ravni se tako s področjem kmetijstva in pomoči kmetijstvu v sklopu Evropskega
parlamenta ukvarja Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, v sklopu Sveta Evropske
unije Svet za kmetijstvo in ribištvo, v sklopu Evropske komisije deluje oddelek za
Kmetijstvo in razvoj podeželja in nekateri manjši organi. Na državni ravni za distribucijo in
svetovanje pri pridobivanju določenih sredstev skrbi Agencija Republike Slovenija za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko gozdarska zbornica, zavodi in svetovalne
službe.
Ker je sistem pridobivanja sredstev iz naslova EU dokaj zapleten in dolg postopek, je za
lažje razumevanje spodaj prikazan diagram poteka osnovnih procesov, ki se morajo odviti
za končni cilj – nakazilo sredstev. Diagram smo ustvarili s pomočjo praktičnih primerov,
katerih je bilo na kmetiji Rafael Dužnik v zadnjih dvajsetih letih že veliko. Praktične
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primere smo izkoristili predvsem zaradi lažje interpretacije in razumevanja sistema
subvencioniranja.
Diagram 1 - Diagram toka pridobitve evropskih sredstev

Vir: lasten

Na področju pridobivanja nepovratnih sredstev je potrebno dobro poznavanje pravne
ureditve in dokumentov, ki omogočajo izvajanje tako zahtevnega programa, kot je
sofinanciranje kmetijstva na ravni celotne Evropske skupnosti. Ključni dokument na
področju črpanja finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
je Program razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP). Program odraža nacionalne
prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva,
živilstva in gozdarstva (PRP, 2016). Program se osredotoča na izboljšanje biodiverzitete,
stanje voda in tal, konkurenčnost kmetijskega sektorja, socialno vključenost ter lokalni
razvoj podeželskih območij. Za krepitev konkurenčnosti bo namenjenih dobrih 20 %
sredstev, za tržno povezovanje dobrih 9 %, za naravne vire skoraj 52 %, za diverzifikacijo
pa več kot 15 %. Za dosego zastavljenih ciljev se bo med leti 2014 in 2020 v okviru PRPja izvajalo 13 ukrepov, z več pod-ukrepi. Našteti ukrepi so predstavljeni na spletni strani
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PRP (PRP, 2015), v nadaljevanju pa so razporejeni glede na višino sredstev, ki so
namenjena za določeno področje. Ukrepi so:
- Ukrep M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
(265.933.333 €)
- Ukrep M4 – Naložbe v osnovna sredstva (228.127.149 €)
- Ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (203.607.386 €)
- Ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij (125.323.333 €)
- Ukrep M11 – Ekološko kmetovanje (60.200.000 €)
- Ukrep M8 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za
preživetje (59.481.066 €)
- Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja (12.500.000 €)
- Ukrep M2 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe
za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (10.768.000 €)
- Ukrep M7 – Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (10.000.000
€)
- Ukrep M9 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (2.227.950 €)
- Ukrep M4 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (1.738.666 €)
Vsi našteti ukrepi so v dokumentu Programa za razvoj podeželja 2014-2020 natančno
opisani in nadalje razdeljeni na več pod-ukrepov. V nadaljevanju so opisi ukrepov
primerno krajši, s poudarki na bistvenih lastnostih in ciljnih skupinah, katerim so
namenjeni.


Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Namen ukrepa je dvigniti nivo usposobljenosti ciljnih skupin na različne načine. S
povečano usposobljenostjo bodo lahko skupine povečale učinkovito rabo virov,
konkurenčnost in izboljšale okoljsko učinkovitost. Ukrep bo dajal poseben poudarek
kmetijskim gospodarstvom, ki ležijo na ekološko pomembnih območjih in na prispevnih
območjih vodnih teles površinskih in podzemnih voda. Ker je prostorsko največji delež
območij v sklopu Nature 2000 v gozdnem prostoru, bo poudarek tudi na usposabljanju
lastnikov gozda in izvajalcev gozdnih del. Pomembna ciljna skupina ukrepa so mladi
kmetije; tako je spodbuda namenjena zagotavljanju lažjega začetka opravljanja kmetijske
dejavnosti ustrezno usposobljenih kmetov, zlasti pa generacijski pomladitvi. V splošnem je
cilj ukrepa zagotoviti sredstva za izobraževanje upravičencev sredstev iz drugih ukrepov. V
primeru, da mora kmet, ki želi koristiti sredstva iz ukrepa M14, pridobiti še ustrezno
znanje in usposabljanja, ukrep M1 financirana potrebno izobraževanje oziroma prenos
znanja.


Ukrep M2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju
kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

Naj kmetijsko gospodarstvo predstavlja glavni ali sekundarni vir prihodka, v vsakem
primeru je prostora za izobraževanje ob vodenju kmetije in skrbi za družino premalo. Zato
je toliko bolj pomembno spodbujanje izobraževanja mladih pred prevzemom kmetije,
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hkrati pa razvijanje kakovostnih storitev na področju svetovanja. Tako je dostopnost
svetovalne službe v določenem okolišu med glavnimi vzvodi za pospeševanje prenosa
znanja in inovacij v kmetijstvu, kar spodbuja tudi Ukrep M2. Ta ukrep podpira svetovanje
za vsebine, ki so pogoj ali zahteva pri drugih ukrepih Programa. Upravičenci do
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa M2 so subjekti javnega ali zasebnega prava, ki
zagotavljajo storitev svetovanja kmetijskim gospodarstvom in so zato primerno
usposobljeni.


Ukrep M3 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Po opravljenih analizah potreb je Evropska komisija ugotovila, da je interes kmetijskih
gospodarstev in ostalih pridelovalcev živilskih proizvodov za vključevanje v različne sheme
kakovosti nizek. Iz te ugotovitve izhaja potreba po poenostavitvi prehoda kmetijskega
gospodarstva iz konvencionalnega načina kmetovanja v način, ki je primeren za
sodelovanje v shemah kakovosti. Cilj ukrepa je pokriti začetne oziroma dodatne stroške
kmeta, ki se odloči za vstop v sheme kakovosti, obenem pa povečati zavedanje potrošnika
o pomenu oznak na živilih. Dva pod-ukrepa se tako delita na podporo za novo sodelovanje
v shemah kakovosti in podporo za dejavnost informiranja in promocije. Upravičenci do
sredstev so organizacije in skupine proizvajalcev, ki delujejo v skladu s predpisi in
proizvajajo proizvode, določene s programom razvoja podeželja. Podpora je namenjena
pokrivanju stroškov, nastalih pri izvajanju aktivnosti informiranja, in promocije proizvodov
v shemah kakovosti. Med te stroške spadajo: organizacija, priprava in sodelovanje na
javnih nastopih, sejmih, razstavah, oglaševanje in informiranje na prodajnih mestih,
priprava, izdaja in distribucija promocijskega materiala in organizacija drugih oblik
oglaševanja (ter stroški koordinacije).


Ukrep M4 – naložbe v osnovna sredstva

Četrti ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave in trženja proizvodov ter kmetijske
in gozdarske infrastrukture. Ukrep spodbuja naložbe v osnovna sredstva, ki bodo
pomagala povečati produktivnost, ekonomsko in okoljsko učinkovitost ter odpornost na
podnebne spremembe.
V sklopu četrtega ukrepa so predvideni trije pod-ukrepi, ki predstavljajo podporo
naložbam v prestrukturiranje kmetijstva, povečanje produktivnosti in konkurenčne
sposobnosti kmetijstva, predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske in nekmetijske
izdelke, trženje izdelkov iz lastne pridelave in predelave ter naložbam v razvojno
infrastrukturo, prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.
V pod-ukrepu M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (PRP, 2016) najdemo
širok nabor naložb, ki jih ukrep podpira, hkrati najdemo zapis, kdo so upravičenci in kateri
so upravičeni stroški. Program razvoja podeželja v tem ukrepu predvideva naslednje
naložbe:
Upravičenci za prejem sredstev iz naslova pod-ukrepa M4.1 so nosilci kmetijskega
gospodarstva, vpisanega v RKG, ki opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.
Potrebno je izpolnjevanje tudi naslednjih pogojev: mladi kmet mora biti fizična oseba, star
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med 18 in 40 let, imeti mora ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kmetijsko
gospodarstvo pa je ustanovila pet let pred oddajo vloge na javni razpis (Program
podeželja, 2015). V nadaljevanju program določa tudi upravičene stroške, ki se lahko
uveljavljajo za pridobitev podpore.
Višina podpore je določena na 30 odstotkov od upravičenih stroškov naložbe in se v
določenih primerih lahko poveča za do največ 20 odstotkov (naložbe mladih kmetov).
Hkrati je višina omejena s polovično vrednostjo naložbe.
Ker se tudi v Sloveniji vse bolj poudarja pomen doma pridelane in predelane hrane,
naraščanje kmetijskih gospodarstev s prijavljeno dopolnilno dejavnostjo predelava
primarnih kmetijskih pridelkov sovpada s trendom. Tako je drugi pod-ukrep namenjen
predelavi na kmetijskih gospodarstvih in razvoju kmetijskih produktov. Vse bolj se namreč
na trgu uveljavljajo doma pridelani in predelani kmetijski izdelki, saj s krajšo proizvodno
verigo potrošnik lažje preveri kvaliteto in izvor izdelka.
Med upravičence do podpore iz pod-ukrepa M4.2 sodijo pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov. V kolikor gre za velika podjetja,
je upravičenost do sredstev omejena s številom zaposlenih (750 ljudi) oziroma letnim
prihodkom (do 200 milijonov €). V primerih naložb skupne vrednosti do 15.000 € je lahko
upravičenec samo fizična oseba.
Tretji pod-ukrep (M4.3) je namenjen naložbam v infrastrukturo za razvoj, posodabljanje
ali prilagoditev kmetijstva in gozdarstva. Predmet pod-ukrepa je izvedba agromelioracij
kmetijskih zemljišč. Postopek predstavlja ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in
biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče (ZKZ, 78. člen). Ukrep
lahko pomeni izravnavo zemljišč, krčenje grmovja in dreves. Izsuševanje ni dovoljeno.
Upravičenci do sredstev so nosilci kmetijskih gospodarstev ali druge osebe, ki so s strani
lastnika zemljišč pooblaščene za izvedbo naložb. Med upravičene stroške se upoštevajo
vsa dela v vezi z izvedbo agromelioracije z izjemo DDV-ja, stroška priprave vloge, nakupa
rabljene opreme in prispevka v naravi.



Ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij

Šesti ukrep PRP-ja je usmerjen v spodbudo razvoja kmetij in nekmetijskih dejavnosti na
podeželju, s čimer se želi okrepiti podeželsko gospodarstvo. Trije pod-ukrepi pokrivajo
področja zagona dejavnosti za mlade kmete, razvoja majhnih kmetij in naložb za
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Podlaga za vlaganje v pomlajevanje
kmetijstva temelji na analizi potreb, ki ugotavlja povprečno starost gospodarjev kmetijskih
gospodarstev (56 let). Analiza (izvedena v sklopu priprav programa razvoja podeželja) je
ugotovila tudi relativno majhnost slovenskih kmetij in prenizko tržno usmerjenost. Skupaj
z inovativnostjo mladih prevzemnikov se s pomočjo sredstev pričakuje uspešnost na
področju ohranjanja in razvoja manjših kmetij na podeželju. Mednje štejemo tiste s
skupnim številom živali od 3 do 15 GVŽ, večinoma ležijo na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljevanju OMD). Spodbujanje nekmetijskih
dejavnosti cilja na ustvarjanje dodatnega vira dohodka na podeželju in predvsem zelenih
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delovnih mest. Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev iz ukrepa M6 so mladi
kmetje (med 18 in 40 let). Glavni pogoj do upravičenosti je vzpostavitev kmetijskega
gospodarstva – gospodarstvo je polno vzpostavljeno, ko je kandidatovo lastništvo vpisano
v ZK, je mladi kmet vpisan v RKG kot nosilec in ko je dosežen prvi mejnik predstavljenega
poslovnega načrta. Vsi pogoji pa ne smejo biti izpolnjeni že pri oddaji vloge, postopek
mora biti namreč zaključen med samim procesom pridobitve sredstev. Sredstva se
dodelijo v razmerju 70-30, prvih 70 % se izplača ob izdaji odločbe, ostalih 30 % pa po
pravilni izvedbi aktivnosti poslovnega načrta.



Ukrep M7 – Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

Sedmi ukrep ugotavlja slabo pokritost Slovenije s širokopasovnimi omrežji, kar je
negativno z več vidikov, tudi gospodarskega. Ukrep daje poudarek izgradnji omrežij na
področju naselij z manj kot 5.000 prebivalci. Cilj ukrepa je ponuditi podeželskim
prebivalcem in gospodarstvom možnost dostopa do informacij in storitev. Ukrep natančno
določa, kako mora biti zgrajeno omrežje, podpira hkratno gradnjo z vzpostavitvijo druge
infrastrukture. Pogoj za pridobitev sredstev iz tega naslova je lokalni razvojni program, ki
vzpostavitev širokopasovnega omrežja na določenem območju predvideva. Upravičenci do
sredstev so občine ali skupina več občin. Podpora se prejme v obliki nepovratnih finančnih
sredstev. Upravičeni stroški so v tem ukrepu predvsem stroški gradbenih in obrtniških
del, opremljanja prostorov in nekateri splošni stroški. Podrobno delitev stroškov najdemo
v PRP-ju (PRP, str. 327).


Ukrep M8 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje
sposobnosti gozdov za preživetje

Slovenija je po gozdnatosti v samem vrhu Evropske unije. Zaradi slabe tehnične
opremljenosti in premajhne strokovne usposobljenosti celoten potencial ni izkoriščen.
Podpora bo usmerjena v odpravo škode v gozdovih zaradi naravnih nesreč in katastrof ter
v gozdarske tehnologije in trženje gozdnih proizvodov. Slovenijo je leta 2014 prizadel
močan žledolom, ki je naravo najbolj zaznamoval na Notranjskem, leto kasneje pa je
zaradi gozdov, ki niso bili pravočasno sanirani, napadel še podlubnik. Ta je opustošil velik
del Notranjskega smrekovega gozda, zaradi česar je ukrep na tem geografskem področju
toliko bolj potreben. V okviru pod-ukrepov na področju gozdarstva se izvaja več operacij.
Prvi del spodbuja odpravo škode, obnovo gozdov po naravnih nesrečah in ureditev
gozdnih vlek za sanacijo gozdov, drugi pa pomaga pri naložbah v nakup nove
mehanizacije ter pred-industrijsko predelavo lesa. Upravičenost do pomoči je v ukrepu M8
pogojena z lastninjenjem ali zakupom minimalne površine gozda, ki znaša 10 hektarjev.
Prav tako mora imeti kandidat, ki je samostojni podjetnik ali pravna oseba, v letu pred
razpisom minimalno 18.000 € prihodka z naslova sečnje in spravila lesa. Podpora znaša 40
% upravičenih stroškov, višina podpore se lahko giblje med 1.000 € in 500.000 €. Drugi
del ukrepa predvideva naložbe v gozdarske tehnologije in predelavo ter spodbuja lokalno
predelovalno gozdno- lesno verigo. V tem sklopu so upravičenci omejeni na pravne osebe
– gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike ter kmetije z registrirano
dopolnilno dejavnostjo, upravičene stroške pa predstavljajo stroški nakupa novih strojev
23

in opreme obratov. Pod-ukrep 8.4 na podlagi ekspertne ocene ugotavlja veliko
poškodovanost gozdov in posledično nudi pomoč na področju obnove prirasta. Tako je
upravičenec do sredstev za nakup sadik in materiala za njihovo zaščito Zavod za gozdove
Slovenije, upravičenci do podpore in brezplačnih sadik pa so zasebni in javni lastniki
gozdov.


Ukrep M9 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Splošni namen ukrepa je združevanje več manjših proizvajalcev v skupine in organizacije.
Kot največje prednosti združevanja se navajajo: preglednejše poslovanje in vodenje
dokumentacije, večja prepoznavnost na trgu, načrtovanje proizvodnje in razvoja preko
poslovnega načrta ter zniževanje proizvodnih stroškov. Ker je povpraševanje po
proizvodih iz različnih shem kakovosti vedno večje, je to način izboljšanja učinkovitosti
trga v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Med upravičence ukrepa spadajo
novoustanovljene skupine in organizacije proizvajalcev, ki so pravne osebe in mikro, mala
ali srednja podjetja. Obvezni del prijavne dokumentacije za ta ukrep je poslovni načrt za
obdobje petih let, ki opredeljuje prilagajanje zahtevam trga, skupno dajanje blaga v
promet, oblikovanje skupnih pravil in druge dejavnosti, ki jih izvajajo skupine in
organizacije proizvajalcev. Podpora se izplačuje skozi vseh pet let in se postopoma
znižuje, najvišja stopnja je 10 % letne tržne proizvodnje (oziroma 100.000 €).


Ukrep M10 – Kmetijsko okoljska podnebna plačila

Analiza stanja ugotavlja, da je v prihodnosti nujno vzpostaviti ravnotežje med potrebo po
pridelavi hrane in varovanjem okolja. Tako želi ukrep M10 spodbuditi kmetijska
gospodarstva h kmetovanju na način, ki minimalno vpliva na okolje in se obenem
prilagaja podnebnim spremembam. Prednostna področja ukrepa so ohranjanje biotske
raznovrstnosti in krajine. Ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi, blaženje
in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Ukrep ima dokaj zahtevne
predpisane pogoje upravičenosti, splošne pogoje in nadaljnje še podrobnejše pogoje za
ustrezno kandidiranje glede na operacije. Samih operacij v sklopu Ukrepa M10 je 19,
vsaka je ustrezno definirana in osredotočena na določeno ožje področje kmetijstva in
vpliva na okolje. Nekatere operacije so pogojene z izvajanjem drugih, nekatere so
samostojne, prav tako imajo nekatere v celoti obvezen program, druge pa z možnostjo
izbiranja. Zaradi prilagojenosti potrebam in okoliščinam so nekateri programi tudi lokalno
omejeni oziroma lokalno osredotočeni. Višine plačil se v Ukrepu M10 zelo razlikujejo,
odvisne so od operacije, znašajo pa med 40 % in 100 % stroškov.


Ukrep M11 – Ekološko kmetovanje

Zaradi vse večjega povpraševanja po proizvodih iz ekološko usmerjenih kmetij analiza
stanja ugotavlja, da ponudba ne zadošča potrebam trga. Zato je namen Ukrepa M11
spodbuditi kmetije za usmeritev kmetovanja v ekološko kmetijstvo. Ob prenehanju
uporabe kemičnih fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil to pomeni ohranjanje
rodovitnosti tal, sklenjeno kroženje hranil na kmetijskem gospodarstvu, izboljševanje
zdravja rastlin, živali in človeka, pridelavo zdravih in kakovostnih živil, zaščito življenjskih
virov (tal, vode, zraka) in trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi viri. Zahteve za
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izvajanje ukrepa se v primerjavi z običajno kmetijsko prakso v več točkah bistveno
razlikujejo. Če se kmetu pri konvencionalnem kmetovanju ni potrebno dodatno
usposabljati, je v primeru ekološkega kmetovanja in sodelovanja pri ukrepu PRP-ja to
obvezno v obsegu šestih ur letno. Prav tako mora upravičenec najmanj enkrat v času
trajanja ukrepa obvezno uporabiti storitev svetovanja . Certifikati pri običajni kmetijski
praksi niso obvezni, za ekološko pridelavo ali predelavo so skladno z Uredbo sveta (ES) o
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (Ul EU, št. 834/2007) za pridobitev
sredstev potrebni. Upravičenec za plačila z naslova ekološkega kmetovanja mora imeti
izdelan načrt preusmeritve gospodarstva v ekološko pridelavo, v primeru plačil za trajno
travinje mora rediti živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje. Vse naštete pogoje
preverja AKTRP preko administrativne kontrole. Zneski podpore so določeni glede na
kategorijo površin po hektarju (najvišji znašajo za njivske površine 600 €/ha, za trajne
nasade 900 €/ha, travinje 450 €/ha).


Ukrep M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami

Analiza stanja ugotavlja, da je Slovenija povsem v vrhu držav Evropske unije po deležu
kmetijskih površin na območjih z naravnimi ali drugimi omejitvami. Ker (ne)primerni
pogoji za kmetovanje bistveno vplivajo na konkurenčnost kmetijstva na nacionalni ravni,
je v izogib pretiranemu opuščanju kmetijstva na voljo ukrep s plačili, namenjenimi prav
pomoči zahtevnejšim območjem. Predvsem zaradi višjih stroškov kmetijske proizvodnje so
plačila za ohranitev obdelanosti kmetijskih zemljišč z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami bistvenega pomena. Slovenija se glede na omejenost deli na tri območja –
gorska območja, območja s pomembnimi naravnimi omejitvami in območja s posebnimi
omejitvami. Ta razdelitev je sicer stara in bo veljala najdlje do konca leta 2017, ko se
bodo območja delila le še na dve kategoriji. Podpora ukrepa se deli v obliki letnega plačila
na hektar ustreznih kmetijskih zemljišč (minimalna površina je 0,01 ha).
Gorsko območje v Sloveniji zavzema 72 % površine države, v njem pa se nahaja kar 55 %
vseh kmetijskih zemljišč v državi. Višja nadmorska višina pomeni krajšo vegetacijsko
dobo, posledično pomeni tudi zelo omejen izbor kmetijskih rastlin in nižje pridelke na
enaki površini kot v nižjih legah. Značilno za gorska področja je tudi prevladovanje
travinja, 95 % površin tako predstavljajo pašniki in travniki, samo 5 % pa njive. Med
druga območja s posebnimi omejitvami spada 4 % kmetijski zemljišč, ki imajo neugodne
talne razmere. Te onemogočajo razvoj intenzivnih kmetijskih panog.


Ukrep M14 - Dobrobit živali

Analiza stanja ugotavlja, da je na slovenskem odločanje za nadstandardne načine reje
živali premajhno. Glavna razloga za tako stanje izhajata iz neozaveščenosti rejcev ter
odvrnitev od takega načina zaradi ekonomske zahtevnosti. Ker zdravje in dobrobit živali
pomembno vplivata tudi na zdravje ljudi, je poudarek na tem področju gotovo upravičen.
Ukrep temelji na zavedanju, ki ga sprejema tudi Lizbonska pogodba, da so živali čuteča
bitja, ki čutijo tako bolečino kot ugodje. Ukrep M14 se izvaja v prašičerej, govedoreji in
reji drobnice. V sklopu izvajanja ukrepov najdemo dele, ki se povezujejo tudi z ukrepom
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M1 in M2. Program za dobrobit živali v prašičereji se pogojuje z izvedbo individualne
svetovalne storitve, ki je predmet ukrepa M2 (Službe za svetovanje, …). Ukrep M1 je
prisoten v vseh primerih, saj mora kmet, vključen v ukrep dobrobit živali, opraviti obvezno
usposabljanje, ki je predmet ukrepa za prenos znanja.


Ukrep M16 – Sodelovanje

Na podlagi analize stanja v Sloveniji ugotavljamo, da je prenos znanja od inovacij v
raziskovalni sferi do uporabe v kmetijski praksi prešibek. Zato je ukrep Sodelovanje
namenjen spodbujanju projektov sodelovanja, ki bodo imeli cilj povečanje produktivnosti
in trajnosti na področju kmetijstva. Inovacija je opredeljena kot nova ideja, ki se izkaže
uspešna v praksi – lahko je to proizvod, storitev, proizvodni proces ali nov način
organiziranja zadev. Ukrep spodbuja razvijanje takih proizvodov, sodelovanje med
udeleženci v dobavni verigi in lokalnim trgom, promocijske dejavnosti in predvsem
skupinske pristope k reševanju problemov in izvajanju projektov. Podpora se dodeli v
obliki nepovratne finančne pomoči, do nje pa so upravičene različne oblike sodelovanja, ki
vključujejo vsaj dva sodelujoča subjekta.
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5

PRIMERI USPEŠNIH KMETIJSKIH PRAKS – RAZISKAVA

V poglavju o primerih uspešnih kmetijskih praks bomo s pomočjo raziskave predstavili
optimalno pot kmetijskega gospodarstva. Z upoštevanjem nasvetov izkušenih gospodarjev
se želimo izogniti nepotrebnim slabim praksam, ki lahko privedejo do zastoja razvoja, ali
celo ogrozijo obstoj kmetijskega gospodarstva. V drugem delu poglavja najdemo analizo
raziskave, kjer smo povzeli vsa mnenja in predstavili rešitev, ki predstavlja najboljšo pot
razvoja kmetijskega gospodarstva.

5.1

OPIS INTERVJUJEV Z GOSPODARJI TRŽNO USMERJENIH KMETIJ

V sklopu pridobivanja podatkov iz praktičnih primerov smo opravili nekaj intervjujev z
gospodarji že uveljavljenih in uspešnih kmetij. Kot metodologija raziskave je bil uporabljen
poglobljeni ali nestrukturirani intervju, ki je »bistveno manj formalna in bolj fleksibilna
pogovorna situacija kot strukturiran intervju« (Termania, 2017). Pred začetkom smo
sestavili nekaj smernih vprašanj oziroma tem, na katera smo želeli pridobiti mnenja in
izkušnje. Pogovori so potekali v umirjenem vzdušju, temu je največ pripomogla
naklonjenost kmetov mladim posameznikom, ki se zanimajo za njihovo stroko. Vprašalnik
se nahaja v poglavju priloge.
5.1.1

KMETIJA PRI MARŠET

Prva obiskana kmetija je bila Kmetija Koželj v Vodicah, ki je v kraju Vodice že od leta
1710, na trenutni lokaciji, ob robu vasi, že preko dvajset let. Kmetija obdeluje površino 40
hektarjev (10 ha je namenjenih samo za setev različnih žitaric), skupno pa redijo 80 glav
živine. Od samega začetka je bila kmetija usmerjena v govedorejo, natančneje pridelavo
mleka, ki je še danes njihova osnovna dejavnost. Trenutno pa imajo poleg osnovne
prijavljene še naslednje dopolnilne dejavnosti: elektrarno, mletje žit (mlin na kamen) in
prodaja, strojne usluge ter hladno stiskanje olj. Nosilec vseh dopolnilnih dejavnosti je Blaž
Koželj, glavni vir dohodka pa je, kljub vsem dopolnilnim dejavnostim, prodaja mleka, ki ga
preko zadruge prodajo v Italijo. Doma imajo lično urejeno manjšo trgovinico, kjer
prodajajo mlečne izdelke, poleg imajo še mlekomat, nekaj njihovih izdelkov pa najdemo
tudi v zadrugi. Pri vprašanju: kako so prišli do strank oziroma kako so stranke izvedele
zanj, pove, da so imeli nekaj časa ob glavni cesti tablo z napisom mlekomat, sedaj pa je
njihova edina reklama »od ust do ust«, ki se je izkazala za najboljšo. Njegov nasvet
mladim kmetovalcem je: ʺ Vedno delaj tisto, kar te veseli, vendar ne pozabi, da ne bo
vedno najlažje.ʺ Z ekonomskega vidika je najbolj poudaril pomembnost uporabe strojnih
uslug. Da je to dobra rešitev, je utemeljil z argumentom, da imaš tako doma le
najosnovnejšo opremo, potrebno za kmetijo, hkrati pa preskrbiš drugemu priložnost za
delo.
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5.1.2

KMETIJA ERIK SLEJKO

Na obiskanem kmetijskem gospodarstvu skupaj obdelujejo 80 ha površin, od tega je v
njihovi lasti 24 hektarjev, ostalo pa je v najemu. Skozi leto se število glav živine giblje
med 160 in 170. Kmetija na tem mestu stoji že vsaj od sredine 16. stoletja, intenzivno
preusmeritev v živinorejo pa je bila vpeljana leta 1993. V sklopu kmetije sta registrirani
dve dopolnilni dejavnosti – predelava mleka in predelava grozdja.
Kar se tiče prodaje, ima kmetija Slejko na treh tržnicah postavljene mlekomate in dva
avtomata za ostale mlečne izdelke, prodajajo pa tudi na domačem naslovu, kjer imajo
urejeno trgovino. Med izdelke uvrščajo: mleko, navadni jogurt, sadni jogurt, skuto in sir.
Že ob samem začetku predelave je Agroind Vipava ponudil sodelovanje v obliki recepture
in kultur za izdelavo pravega nanoškega sira, kar se je izkazalo za dobro potezo.
Predstavniki podjetja so bili nad prvotnim izdelkom zelo zadovoljni in so novega
ponudnika sira sprejeli medse.
Gospodar Erik je povedal, da je vse, kar je zgradil v sklopu kmetije, delal le z lastnimi
sredstvi, saj verjame, da je tvoje le tisto, kar si sam ustvariš. Odsvetuje tudi sodelovanje
na državnih in evropskih razpisih nepovratnih sredstev in takšne prakse ne svetuje
nikomur. Kot najboljša možnost začetka ukvarjanja s kmetovanjem, ali bolje rečeno
predelavo osnovnih kmetijskih produktov, se mu je zdel odkup mleka od lokalnega kmeta
in nadaljnja predelava v lastnem obratu. Ker je pogoj za registracijo kmetije le 2 ha
primerljivih obdelovalnih površin, tudi možnost kmetije z dopolnilno dejavnostjo predelave
mleka in mlečnih izdelkov ni tako težko dosegljiva. Kot negativno lastnost odkupa mleka
od lokalnega kmeta je gospodar izpostavil bolj pogost inšpekcijski nadzor, saj je v tem
primeru mleko deležno tudi transporta, kjer mora biti za čistočo in visok higienski
standard prav tako natančno poskrbljeno.
V primeru, da se odločiš za predelavo lastnega mleka, je zaokrožil predlagano število glav
živine na 15. Meni, da je za preživetje kmetije in manjše družine ob zmernem načinu
življenja 90 000 litrov mleka na leto dovolj. Osebno in iz izkušenj v primeru predelave
mleka v nadaljnje izdelke pomeni 1 liter mleka 1,00 €. Je pa gospodar izrecno poudaril, da
mora biti mleko v tem primeru izključno seneno – to pomeni, da se živina krmi le s suho
krmo (senom), ki sicer količinsko prinese nekaj procentov mleka manj, vendar je to toliko
bolj kvalitetno, da s tem pridobi dodano vrednosti. V predelavi mleka je namreč odstotek
maščobe v litru mleka najpomembnejši dejavnik, ki vpliva predvsem na izgube – Če je
mleko manj mastno, ga potrebujemo za izdelavo npr. masla več, kot v primeru, da je
odstotek maščobe višji.
5.1.3

KMETIJA RATOŠA

Darja Ratoša je z možem in družino prišla iz Sežane v bližnjo okolico Postojne, kjer so
odprli velik kmečki turizem. Z bogatimi izkušnjami iz preteklih let v gostinstvu je obrat
kmalu zacvetel. Pred tem so bili dolga leta uspešno družinsko podjetje, z začetki v trgovini
in kasneje gostinstvu. Gospa Ratoša s pogledom nazaj pove, da so imeli glede
pridobivanja strank zaradi dobrega slovesa prejšnje gostilne, zelo olajšano delo. Pri
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reklami izpostavi kot najboljšo in najzanesljivejšo pot do uspeha dobro besedo od ust do
ust.
V pogovoru sem prejel nasvet, da se je pred večjim vlaganjem, katerega namen je
prenova gospodarstva pred prenosom na naslednjo generacijo, potrebno temeljito
pogovoriti in tudi prepričati, ali so to resnične in trdne želje mlajše generacije. Na podlagi
večletnih izkušenj je gospa Darja povedala, da samo obvezna izobraževanja, ki so
potrebna za pridobivanje različnih subvencij, še zdaleč niso dovolj za ohranitev koraka s
časom na področju predpisov, pogojev poslovanja in podobnih tematik. Sicer Kmetijska
svetovalna služba organizira nekaj predavanj, vendar le tista, ki so potrebna z njihovega
vidika. Ker pa je vsako kmetijsko gospodarstvo ali podjetje svojevrsten primer, se je treba
močno prilagajati njihovim potrebam.
Pri začetnem vzpostavljanju svoje obrti je sogovornica izpostavila dve nepogrešljivi
lastnosti mladega podjetnika. Prva je vizija, druga pa volja do dela. Omenila je tudi
potrebo po tem, da delaš tisto, kar te resnično veseli. Kot prodajno nišo oziroma področje,
kjer je veliko povpraševanja in še premalo ponudbe, je predlagala nočitve ter pridelavo
domačih izdelkov. Obenem je izpostavila tudi veliko prednosti obratovanja po principu
sprejemanja strank le po dogovoru (pogostitev le po predhodnem naročilu). V tem
primeru je namreč predvsem časovna organizacija veliko lažja oziroma sploh mogoča.
Prav tako ni tveganj, da bi se hrana zavrgla ali da bi bilo delo opravljeno zaman.
5.1.4

KMETIJA PRI KUMROVIH

Kmetija se nahaja v Rožu, sredi južne Koroške, v Bilčovsu na Gurah. Obdelujejo nekaj
manj kot 30 hektarov površin, število glav živine se giblje okrog številke 30. Na kmetiji so
se osredotočili na govedorejo in pridelavo mleka, kjer prevladujeta pasmi jersey in
holstein. Kmetija je stara približno 200 let (stoji že 5 generacij), leta 1995 pa se je prejšnji
gospodar odločil za reorganizacijo kmetije v prosto rejo. Ker je bil to eden glavnih pogojev
za registracijo ekološke kmetije, so od leta 2003, po zaključku prenove, registrirani kot
ekološko usmerjeno kmetijsko gospodarstvo. Leta 2010 je kmetijo prevzela hči Olga in jo
dodatno modernizirala in omogočila prehod na seneno mleko. Ker je bil projekt finančno
zahteven, so se že pred samim začetkom odločili kandidirati za določena sredstva in tako
razbremeniti proračun kmetije. Prijavili so se na razpis za mladega prevzemnika (kjer so
prejeli 15,000 € nepovratnih sredstev), dodatnih 60,000 € nepovratnih sredstev so dobili
iz naslova splošne podpore razvoja kmetijstva. K vsoti celotne investicije so še vedno
dodali štiri petine sredstev (večina je bila privarčevanih, del pa tudi najet agrarni kredit).
Sama investicija v predelavo (prostori z opremo, embalaža, promocijsko prepoznaven
avtomobil) je znesla slabih 50 000,00 €, ostalo je bilo potrebno za samo postavitev nove
infrastrukture (nadgradnja hlevov in gospodarskega poslopja). Mleko, ki ga namolzejo,
večinoma prodajo z direktno prodajo – z dopolnilno dejavnostjo predelave so začeli že leta
2011. Govedo krmijo le s senom, ki je posušeno v kondenzacijski sušilnici, kar omogoča
najvišjo ohranitev energijske vrednosti sveže krme, poleti pa živali dobijo dvakrat dnevno
še svežo krmo (glavnina investicije je šla ravno v ta namen).
Nasveti glede strank in njihovega pridobivanja:
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1. Preveri, če je za proizvod/izdelek zanimanje;
2. Zavedaj se, da stvar delaš prav in dobro;
3. Prodajaj. Najprej so dali na pošto reklamni letak, ki ga je vsaka družina v okoliških
vaseh dobila ob redni pošti. Potem pa so začeli s poslikanim avtom razvažati
izdelke in reklama je šla od ust do ust. Začetek 14 l mleka na dva tedna, nato so
stranke same klicale (v enem letu 70 strank, 2 leti 140 strank, 2 leti in pol 200
strank). Stranke so dodatno motivirali, da povprašajo sosede, če bi želeli njihove
izdelke, ker samo enemu odjemalcu v vasi ne bodo vozili in tako se je število
strank začelo večati.
Splošni nasveti:
1. Predelava potrebuje najmanj 5 let, da se dosežeta ugled in trdnejši položaj na
trgu.
2. Izredno pomembna sta znanje in široka razgledanost - pozanimaj se o vseh
stvareh (cena surovin potrebnih za predelavo, ki ne morejo biti domače izdelave,
cena različne embalaže), predvsem vedno čim večje število različnih ponudb za isti
izdelek ali storitev, le tako lahko najdeš najcenejšega.
3. Gradi čim preprostejši hlev, molzišče, prostor za predelavo. Veliko bolj smotrno je
nekaj več časa nameniti načrtovanju in kalkulaciji vseh dejavnikov, ki vplivajo na
hitrost, enostavnost in učinkovitost osnovnih delovnih procesov, kakor celo
življenje delati na račun slabšega zdravja ali medsebojnih odnosov
4. Zanimaj se in sprašuj pri ostalih kmetih in konkurenci, ki jim gre dobro, in izkoristi
to. Bodi iznajdljiv na poti do vsega, uči se na napakah drugih in ne na lastnih.
5. Uresniči svojo željo, le tako lahko delaš stvari s srcem. Verjemi v svoj uspeh in ti
bo uspelo!
6. Znati reči NE – predvsem, ko te stranka prosi za neko storitev/izdelek, ki bi
pomenil tako ali drugačno izgubo na tvoji strani (ni rentabilno voziti dva litra
mleka, ki staneta 2 € v kraj, ki je oddaljen toliko, da s samim prevozom več
potrošiš, kot dobiš s prodajo).
5.1.5

KMETIJA RAFAEL DUŽNIK

Osnovni podatki:
-

Obdelovana kmetijska površina: 50 hektarjev
Obdelovana gozdna površina: 25 hektarjev

Število živali na kmetijskem gospodarstvu:
-

12
25
17
21

krav molznic
krav dojilj
telic
glav govedi stare med 6 in 18 meseci

Kmetija, ki se nahaja na daleč naokoli vidni vzpetini, skupaj s še nekaj hišami, je doživela
glavni razcvet v zadnjih dveh desetletjih, ko je kmetijo prevzela trenutna generacija. Z
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veliko ljubeznijo do živali in dela na kmetiji sta Rafael in Milena leta 1991 začela
gospodariti z nekaj glavami živine in nekaj zemlje. Samo gospodarstvo sicer obstaja že od
leta 1916, vendar je prej kmetijski del predstavljal le osnovne surovine za preživetje in
prehrano, glavni del je bila trgovina in kasneje gostilna. V začetku je bila rast počasna, saj
je bilo poleg služb težko veliko časa namenjati še razvijanju kmetije. Prva večja širitev se
je začela leta 2004, ko je kmetija uspešno kandidirala na razpisu SAPARD, kjer so pridobili
dovolj sredstev za nadgradnjo osnovne mehanizacije. Večji priliv sredstev je bil nekaj let
kasneje, v okviru večletnega finančnega okvira Evropske unije za leta 2007-2013. Sem
sodi nakup transportne prikolice, cisterne za gnojevko, trosilnik gnoja in traktorske klešče
– vse skupaj je bilo vloženo v sklopu izvajanja Ukrepa št. 121: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 98/2007; 100/2007; 109/2007).
V dokumentaciji prijave na razpis za ukrep posodabljanje kmetijskih gospodarstev, je
natančen opis gospodarstva. Ta vključuje podatke o vlagatelju, kmetijskih zemljiščih v
uporabi, zgradbah, kmetijski mehanizaciji ter strojni opremi, staležu živali, v kolikor
obstajajo; trajni nasadi in namakalni sistemi, vrednosti proizvodnje in izračun BDV, delovni
sili ter gospodarski vitalnosti kmetijskega gospodarstva ob oddaji vloge. Izpolnitev vseh
obrazcev je pogoj za sodelovanje na razpisu, prijava na razpis za pridobitev sredstev za
nakup mehanizacije pa je najpreprostejša. Poleg vseh omenjenih podatkov je potrebno za
vsak predlagan kos opreme priložiti še najmanj tri ponudbe različnih dobaviteljev. V
primeru razpisa za gradnjo je postopek prijave in kasnejši nadzor neprimerno zahtevnejši
in podrobnejši.
Danes je na kmetiji 6 članov, gospodar Rafael in žena Milena ter štirje otroci. Resne
odločitve o prevzemniku kmetije še ne pričakujejo v kratkem, bo pa gotovo stvar
pogovorov in razvoja dogodkov v naslednjih petih letih. Tudi širjenje kmetije se ne bo
nadaljevalo v takem tempu kot do zdaj, saj so po besedah gospe Milene že blizu
maksimalnega obsega. V primeru, da se bo kdo od otrok odločil za prevzem in nadaljnje
vodenje, ocenjuje največje število glav živine, glede na trenutni obseg obdelanih zemljišč
ter delovne sile, na število 100. Na vprašanje o sodelovanju ostalih članov družine pri
opravilih na kmetiji je pritrdilno odgovorila z zadovoljstvom in ponosom, a hkrati
pripomnila, da brez skupnega sodelovanja in vključevanja vseh družinskih članov, kmetije
takega obsega ni možno voditi. Vsaj ne brez dodatne zaposlitve. Samo gospodarstvo se
trenutno preživlja iz dveh osnovnih virov – oddaja mleka v mlekarno in govedi v odkup,
zakol in predelavo. Na ta način kmetija posluje brez dopolnilnih dejavnosti, saj zaenkrat ni
bilo nikogar, ki bi imel na razpolago dovolj časa za izdelavo različnih kmetijskih izdelkov in
njihovo prodajo. V prihodnosti na tem področju dopuščajo spremembe.
Glede nasvetov mlademu kmetovalcu sta si zakonca Dužnik enotna – potrebno je delo,
zagnanost in upoštevanje izkušenj in nasvetov starejših. Vsakdo, ki ima celo življenje v
lasti kmetijo, ve veliko več kot nekdo, ki na to področje šele vstopa. Obema se sicer zdi
smiselno začeti z nekaj parcelami kmetijskih zemljišč, katere do neke mere obdeluješ sam,
v primeru storitev, ki zahtevajo močnejšo mehanizacijo in bolj specializirano opremo, pa
so na voljo bližnji kmetje, ki nudijo strojne usluge.
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5.1.6

KMETIJA BOŠTJAN POSEGA

Osnovni podatki
Obdelovana kmetijska površina: 48 hektarjev
Število živali na kmetijskem gospodarstvu:
-

26 krav molznic
5 telic
4 prašiči

Gospodar Boštjan kmetuje na višinsko hribovski kmetiji v okolici Postojne, natančneje na
severnem pobočju Nanoške planote. Gospodarstvo leži na skoraj 700 m nadmorske višine,
kar v več primerih predstavlja tudi določene omejitve. Kmetija se na tej lokaciji nahaja že
od leta 1700, preživela je že pet rodov. Trenutni gospodar je kmetijo prevzel kot mladi
prevzemnik leta 2007. Ob tem je kandidiral tudi za nepovratna evropska sredstva. Sistem
subvencioniranja se je pred desetimi leti razlikoval od današnjega, predvsem v tem, da je
bilo potrebno del sredstev vrniti v določenem časovnem obdobju. Ob vprašanju, katerih
napak ne bi ponavljal, bistvenih napak v preteklosti ne vidi. Prizna pa, da so se vsako leto
naučili kaj novega – tako na lastnih spodrsljajih kot s pomočjo drugih. Omejitve zaradi
lokacije v hribovitem delu se najbolj izražajo pri finančnem vidiku gradnje večjih,
zahtevnih objektov. Tako je recimo gradnja novega hleva na neravnem zemljišču več kot
dvakrat dražja kot na parceli, ki leži na dokaj ravni lokaciji. Poleg naklona je zaradi velike
vodnatosti problem tudi odnašanje terena. Čeprav v družini skozi generacije kroži znanje
o predelavi mleka v določene izdelke, zaradi pomanjkanja časa, predvsem pa delovne sile,
možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti trenutno ni. Gospodar Boštjan te možnosti
sicer v prihodnosti ne izključuje, vendar je veliko odvisno od mlade generacije. Ob
vprašanju o letnem dopustu, sta zakonca Posega odgovorila, da si ga enkrat letno
privoščijo, če je le mogoče. V takem primeru je namreč nujno potrebno sodelovanje s
sorodniki, ki omogočijo nemoteno obratovanje kmetije. Na področju izobraževanja sta
mlečno proizvodnjo na postojnskem območju opisala kot pomanjkljivo in neorganizirano.
Ob vprašanju glede kandidiranja na razpisih za evropska sredstva je mnenje gospodarja
deljeno – v primeru, da si samodiscipliniran in sposoben dobro organizirati lastno
dokumentacijo ter sledljivost dokumentov in projektov, kandidiranje ne predstavlja
večjega problema. V primeru, da imaš na gospodarstvu velik obseg dela in premalo
delovne sile, pa svetuje udeležbo na enostavnejših razpisih, na primer razpisih za
subvencioniranje nakupa mehanizacije, kjer so zahteve po ustreznih dokumentih
enostavnejše in manj številčne. Prav tako je potrebno pri zahtevnejših razpisih temeljito
proučiti, ali je smiselno graditi po točno določenih predpisih, in v več primerih zaradi tega
porabiti znatno več sredstev, ali je bolj smiselno graditi samo s pomočjo lastnih virov in po
lastnih željah.
Ko sem zastavil vprašanje o najboljši smeri vlaganja za prihodnost, je odločno odgovoril,
da je to predelava doma in prodaja predelanih izdelkov, tako mlečnih kot mesnih. Prav
tako je gospodar izpostavil zanimivo dejstvo, da je bilo pred približno sto leti v notranjskih
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krajih ogromno drobnice, danes pa se z njo ukvarjajo le še redki. Poglavitni razlog za to je
porast števila zveri (volk, medved, šakal) in posledično večje število pobitih živali, saj so v
sodobnih časih na pašniku ograjene le z električnim pastirjem in brez človeškega
spremstva.
Med zadnjimi vprašanji je bila načrtovana pot od začetka do uspešnega kmetijskega
gospodarstva na podlagi dosedanjih izkušenj, ali drugače, kaj bi svetovali mlademu
kmetovalcu, ki šele vstopa v svet kmetijstva. Odgovor je bil sledeč: »V kolikor je mladi
gospodar nezaposlen oziroma mu kmetija predstavlja edini vir zaslužka, je najbolj
smiselno, od začetka vlagati v mleko (vzgoja tistih pasem, ki so primernejše za pridelavo
mleka) in predelavo na kmetiji, v kolikor kmetija predstavlja sekundarni vir zaslužka in je
gospodar hkrati tudi zaposlen, pa je možno rediti dojilje in govedo oddajati v klavnico ali
ostalim kmetom.« Hkrati gospodar zatrdi, da je predpogoj vsemu zgoraj naštetemu
predvsem zemlja, ki kmetu predstavlja kisik. Brez zemlje ni mogoče pridelati krme za
živali, prav tako pa je pogoj za registracijo kmetije določen minimalni obseg primernih
obdelovalnih površin. Za prihodnje načrte gospodar izrazi veliko željo po povečanju
učinkovitosti pri vsakdanjih opravilih v hlevih, saj lahko le na ta način nadomesti
premajhno delovno silo. Ker je tudi za tako nadgradnjo potreben relativno visok finančni
vložek, je pred odločitvijo nujen dober premislek. Izrazi tudi željo po dokupu nekaj zemlje,
ki je trenutno v najemu. Po njegovih izračunih se namreč nakup zemlje v primerjavi s
ceno ob plačevanju letne najemnine povrne v roku desetih let.

5.2

ANALIZA USPEŠNIH PRAKS

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko za lastno vzpostavitev kmetijskega gospodarstva
dobimo kar nekaj pomembnih ugotovitev. Več sogovornikov je povedalo, da je želja po
uspehu v kmetijstvu premalo za uspeh. Potrebno je biti pripravljen delati, s poudarkom na
daljši rok. Uspeh v tej panogi ni možen v kratkem času, predvsem zaradi velike
konkurence in nizkih cen izdelkov. Zato je prva ugotovitev, da je za začetek potrebno
imeti trdno željo in realne cilje. Naslednji pomemben nasvet se dotika koriščenja uslug
ostalih udeležencev v kmetijstvu. Finančni položaj kmeta začetnika je po mnenju
sogovornikov neprimerljivo slabši od že obstoječih, večjih kmetij. Zato je pomembna
ugotovitev raziskave nasvet za koriščenje strojnih uslug. Predvsem v začetku, ko so
površine obdelovalne zemlje majhne, je tak način delovanja najbolj smiseln.
Z vidika prodaje je na podlagi odgovorov možno razbrati, da se navkljub zelo zahtevnemu
vzdrževanju še vedno kar nekaj mleka proda preko mlekomatov. Sicer so ti najbolj
smiselno postavljeni v gosto naseljenih krajih, a vendar je to način prodaje, ki ga ne gre
zanemariti. Ugotavljam pa, da je še vedno bolj priljubljena prodaja na lokalnih tržnicah,
kjer lahko prodajalec vzpostavi osebni stik s stranko. To je predvsem v začetnih fazah
ustvarjanja imena bistvenega pomena. Kot pomemben element, ki ga potrebuje
kmetovalec pri stiku s strankami, je poudaril veselje do dela. Če svoj posel delaš z
navdušenjem in verjameš vanj, boš tudi stranko lažje prepričal v kakovost in okusnost
dobrih izdelkov. Veselje do dela je skupaj z znanjem odlična kombinacija. Poleg
sogovorniki predlagajo še različne načine promocije, med najbolj pogostimi je bila
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predlagana reklama od ust do ust, kot zelo uspešna pa se je izkazala tudi poslikava
dostavnega avtomobila.
Iz poslovnega vidika ni zaželeno, da vedno ustrežemo stranki ali z drugimi besedami, znati
moramo reči ne. To seveda velja v primeru, da z uslugo stranki škodimo podjetju. Če npr.
stranka prosi za dostavo v sredo, normalno pa dostavljamo le v torek in četrtek, želji ni
smiselno ugoditi. Čeprav bi zaslužili s prodajo izdelkov nekaj evrov, bi imeli z vsemi
ostalimi procesi preveč stroškov in bi bil končni rezultat negativen. Iz raziskave lahko
ugotovimo, da je kandidiranje na razpisih za nepovratna evropska sredstva smiselno,
kadar imamo pred seboj točno zastavljene cilje. Kmetje se zaradi enostavnosti najraje
poslužujejo razpisov za posodabljanje mehanizacije in strojne opreme. Kot sklepno misel
raziskave bi izpostavili idejo, ki je skupna več gospodarjem. Prihodnost je v pridelavi in
lastni predelavi domačih izdelkov ter direktni prodaji končnim uporabnikom. Tako je lahko
tudi cena zaradi zelo kratke verige od proizvajalca do uporabnika primerna in omogoča
kmetu dostojno preživljanje.
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6

PREDSTAVITEV
KMETIJSKEGA
POSLOVNI NAČRT

GOSPODARSTVA

–

Trenutne razmere v kmetijstvu v Sloveniji dopuščajo še veliko poslovnih priložnosti, ali
kakor pravi Plut (2011): »Za dosego najmanj 70-80 % prehranske samooskrbe Slovenije
(rastlinska proizvodnja), bi morali do leta 2030 kmetijska zemljišča povečati za okoli
tretjino.« Med drugimi težavami, s katerimi se sooča današnje kmetijstvo, je tudi zaslužek.
Knifičeva v članku, objavljenem leta 2010, z raziskavo podpre trditve nekaterih
strokovnjakov s področja finančnih tokov kmetijskih gospodarstev. Ugotovi, da so v
Sloveniji dohodki na kmetijskem gospodarstvu iz naslova kmetijstva relativno nizki in v
večini primerov ne zadoščajo za preživetje (Knific, 2010).
Poslovni načrt zajema sedem poglavij. V prvem je predstavljena organizacija in predviden
obseg proizvodnje kmetijskega gospodarstva. V nadaljevanju sledi opis dejavnosti ter
ciljnih trgov. S pomočjo lokalnih prebivalcev in predvsem kmetovalcev smo določili
pridelovalce in predelovalce, ki predstavljajo konkurenco na mlečnem trgu. V petem
poglavju je opisan predviden način prodaje in trženja izdelkov, poglavje kasneje pa razloži
osnovni princip izdelave mlečnih izdelkov in načrt proizvodnje. Zadnje poglavje je
bistvenega pomena zaradi finančne vsebine, ki utemeljuje in predvidi potrebna finančna
sredstva za zagon in obstoj proizvodnje.
Poslovni načrt temelji na napotkih priročnika Pisanje dobrega poslovnega načrta (Vidic,
2012). Vsebuje temeljne elemente načrta, večji poudarek smo dali analizi ciljev trgov in
raziskavi lokalne konkurence. Cilj izdelanega poslovnega načrta je bil okvirno začrtati
poslovno pot kmetijskega gospodarstva ob začetni predpostavki, da smo uspeli kupiti
opuščeno kmetijo. Ker je ponudba takih posestev na Notranjskem majhna, ali pa je
finančno prezahtevna (Nepremičnine.net, 2017), je potrebno upoštevati določene
spremembe, ki bodo potrebne za izpeljavo načrta v skladu z omejitvami oziroma
prednostmi kupljene nepremičnine.

6.1

OPIS KMETIJE

Kmetija, ki jo želimo ustvariti, ima zaradi trenutnih razmer v kmetijstvu in predvsem
omejenih osebnih finančnih sredstev določene omejitve. Nekatere so trenutne in se bodo
s časom odpravile, druge bodo ostale, ali bodo celo predstavljale končni cilj. S tem
mislimo število glav živine, kjer je lahko večja številka za nekoga omejitev, nam pa bo
predstavljala končni cilj. Ker ne zagovarjamo nenehnega širjenje podjetja (najsi bo to
kmetija ali podjetje v določeni proizvodni industriji), ki se kmalu nadaljuje do te mere, da
obseg dela ni več obvladljiv, je trenutni cilj kmetija s petnajstimi glavami živine. To število
je določeno na podlagi ugotovitev po pogovorih z izkušenimi kmeti, ki so zagotovili, da je
ob pravilni razporeditvi dela in izkoriščenosti danih surovin s takim številom možno
preživeti manjšo družino.
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Za začetek je predviden nakup pred relativno kratkim časom opuščene kmetije srednje
velikosti. Prevzeto kmetijsko gospodarstvo obsega 15 ha površin, od tega približno 8 ha
travnikov, 2 ha njiv in 5 ha gozda na območju Notranjske. Na zemljišču stoji slabo
vzdrževana stanovanjska hiša in pred nekaj leti opuščeno gospodarsko poslopje. Najprej
je predvidena obnova bivalnega dela, takoj za tem tudi gospodarskega dela, ki bo temelj
za vzpostavitev kmetijske dejavnosti. Nova lastnika posestva sva mlad par, oba začasno
zaposlena, z zaključeno upravno in kmetijsko izobrazbo.
Zaradi hitrejšega razvoja kmetije se bomo najprej osredotočili na pridelavo osnovnih
kmetijskih proizvodov, ki jih je sicer težje prodati po dobri ceni, vendar so lažje
kratkoročno dosegljivi. Sem spadajo mleko, jajca in meso. Prednost pri prodaji pridelkov
administrativne narave, saj je za direktno prodajo osnovnih kmetijskih produktov končnim
uporabnikom potrebno le evidentiranje pri VURSU (Pravilnik, 2014). Tudi ti proizvodi si
bodo sledili v časovnem zaporedju, glede na zahtevnost vpeljave vseh potrebnih faktorjev,
ki so potrebni za obstoj pridelovalne verige. Tako je načrtovan začetek z vzrejo manjšega
števila kokoši, prašičev in nato govedi, usmerjene v pridelavo mleka. Od samega začetka
bo razvoj kmetije prednost dajal končnemu cilju, ki je pridelava čim bolj kvalitetnih
mlečnih izdelkov. Eden pomembnih dejavnikov pri pridelavi kvalitetnega mleka je vrsta
krme. Poleg selekcije in vzreje pasem goveda, ki je bogatejša z mlekom, nameravamo
zadostno pozornost nameniti tudi prehrani. S tem mislimo predvsem krmljenje živine s
senom in ne z najpogosteje uporabljano silažno krmo. Silažna travna ali koruzna krma
sicer omogoča večje količine pridelanega mleka, vendar je mleko manj kvalitetno (manj
maščobe in večje število mikroorganizmov).

6.2

ANALIZA DEJAVNOSTI

Kmetijstvo v Sloveniji je danes v slabem položaju tudi zaradi manjšega števila velikih
kmetij, ki so lahko ponudile izdelke po nižjih cenah kot manjša kmetijska gospodarstva.
Glavni razlog nizke odkupne cene je bil v številčnejši vzgoji kultur ali vzreji velikih čred
živine, s čimer so veliko manjših gospodarstev izrinili na rob propada. Manjši kmetje so bili
tako prisiljeni prodati dele ali celotne kmetije in zemljišča, ki so jih seveda pokupili večji
kmetje in zopet profitirali. Tako na primer odkupna cena mleka danes ne omogoča
preživetja le z naslova oddaje surovega mleka v mlekarno. Prav zaradi prenizkih prihodkov
s tega naslova se vedno več kmetij odloča v preusmeritev oziroma dodatno dejavnost
predelave mleka na domačem naslovu. To omogoča prodajo izdelka z dodano vrednostjo.
Po vzpostavitvi osnovnih pogojev za delovanje kmetijske dejavnosti bo kmetijsko
gospodarstvo začelo s specializacijo v smeri predelave mleka v mlečne izdelke. Sama
dejavnost predelave mleka v mlečne izdelke je sicer dokaj razširjena, ponudba na trgu pa
zelo pestra. V vsaki trgovini najdemo različne ponudnike sadnih in navadnih jogurtov,
smetane, skute, mleka in ostalih mlečnih izdelkov. Prav tako se dandanes veliko kmetij
odloča za predelavo mleka ali ostalih kmetijskih izdelkov in proizvodov doma, ker s tem
privarčujejo oziroma iztržijo lahko večji zaslužek, ali sploh kakršen koli zaslužek. Na
podlagi pogovorov z gospodarji, ki so preizkusili več načinov in izbrali najboljšega,
ugotavljamo, da je najbolj učinkovita direktna prodaja izdelkov končnim uporabnikom. To
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so lahko fizične osebe na tržnici ali pravne osebe, kot so vrtci, šole, bolnišnice, domovi za
ostarele. Sicer je po mnenju intervjuvancev tudi prodaja od vrat do vrat dobra praksa, a
se zaradi zahtevnejših logističnih potreb večinoma zanjo niso odločali.
Dejavnost predelave mleka v mlečne izdelke vsebuje več dejavnikov, nujno potrebnih za
njeno opravljanje. Zakonodaja v Sloveniji sicer omogoča označevanje izdelkov (kot
slovenske) že v primeru, da jih le predelamo pri nas. To pomeni, da izvor ni pomemben in
je lahko mleko, kot osnovna surovina jogurta ali skute, avstrijsko, italijansko, madžarsko
ali hrvaško, izdelek pa pridobi oznako slovenski ob dokazilu, da je bil v končni produkt
predelan na območju Slovenije. Ob pogovorih z gospodarji obiskanih kmetij smo zaznali
tudi skupno mišljenje oziroma strinjanje, da se tu dela napaka in da je po njihovem
mnenju izdelek lahko slovenski le, če je od začetka do konca pridelan na slovenskih tleh.

6.3

ANALIZA CILJNIH TRGOV

Na trgu primarnih surovin oziroma izdelkov, ki jih potrebujemo ali kupujemo na dnevni
bazi, je danes (na področju Slovenije in Evrope) mnogo ponudnikov. Iz tega lahko
razberemo, da je trg zelo velik – mlečni izdelki se v Sloveniji prodajajo v vsaki manjši
trgovini, ki ima v ponudbi osnovne življenjske potrebščine. Že pogled na nekaj številk
poslovalnic večjih trgovskih verig pove veliko – v Sloveniji je trenutno približno 1500
prodajaln Mercator, 170 trgovin Tuš, 100 trgovin SPAR, čez 80 poslovalnic Hofer … Iz teh
številk in iz dejstva, da v vseh naštetih in še mnogih nenaštetih trgovinah najdemo večino
mlečnih izdelkov, ki se prodajajo v velikih nakladah. Tako nam podatek iz leta 2012 pove,
da je prebivalec Slovenije v obdobju enega leta porabil 219 litrov mleka (od tega je
popitega dobrih 51 litrov konzumnega mleka; v obliki mlečnih izdelkov, kot so sir, maslo,
jogurti, pa še ostalih 168 litrov). Če številke razdelimo na mesečno porabo, pridemo do
povprečne mesečne količine popitega mleka, ki znaša 4,25 litra na prebivalca. Pri
štiričlanski družini to mesečno znese 17 litrov konzumnega mleka in 56 litrov mleka v
obliki mlečnih izdelkov. Ker je za pridelavo mlečnih izdelkov, kot so skuta, sir, maslo in
jogurti, potrebnega veliko več mleka, kot dobimo samega končnega izdelka, je številka
sorazmerno majhna. Takšen sklep potrjuje tudi podatek, da je Slovenija, v primerjavi z
ostalimi evropskimi državami, nekoliko pod povprečjem porabe mleka.
Podatki o porabi in trženju ekoloških izdelkov so nekoliko drugačni. Za slovenske ekološke
pridelovalce so najpomembnejše neposredne tržne poti (Podmenik, 2012). Čeprav
predstavljajo le 15 % celotne prodaje ekoloških živil, slovenski pridelovalci prodajo 90 %
svojih ekoloških izdelkov neposredno potrošniku. To pomeni na ekoloških tržnicah ali s
prodajo od vrat do vrat. Podmenik ugotavlja, da se je kot druga tržna pot razvila tudi
prodaja v trgovinah, ki se odpirajo v sklopu dopolnilne dejavnosti na domačem naslovu
kmetije. Obenem predlaga tudi partnersko in naročniško kmetovanje, ki predstavlja dobro
priložnost predvsem malim in mešanim kmetijskim gospodarstvom. Tako lahko kmetija
optimizira delovne procese oziroma bistveno poveča učinkovitost.
Podatke o porabi mleka in mlečnih izdelkov najdemo tudi na spletni strani Kanadskega
mlečnega informacijskega sistema (CDIC, 2017), kjer so podatki za večino članic EU
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(Slovenije sicer ni med njimi). Podatke o porabi mleka v Sloveniji najdemo na spletnih
straneh Gospodarskega interesnega združenja mlekarstva Slovenije in Statističnega urada
RS. Iz teh podatkov je razvidno, da je Slovenija po porabi mleka pod povprečjem večine
ostalih članic – v letu 2013 je bila ta razlika več kot 12 litrov oziroma nekaj več kot 12
odstotkov. Tudi v primerjavi slovenskih potrošnikov s potrošniki v sosednjih štirih državah
pristanemo na zadnjem mestu. Avstrija je z dobrimi 79 litri (2013) visoko v prednosti,
sledi ji Hrvaška s 65,6 litra mleka na prebivalca. Italijani spijejo nekaj več kot 55 litrov na
leto, še najbližja po številkah nam je Madžarska, kjer porabijo le slab liter več kot v
Sloveniji.
Tabela 1 - Poraba mleka v EU

Evropska unija
2010

2011

2012

2013

2014

2015

67,0

66,8

65,2

65,4

64,5

63,2

79,7
55,5
/
72,0

82,4
53,3
/
80,9

80,1
52,1
20,8
75,9

79,2
50,9
21,4
65,6

79,7
52,8
20,0
69,6

78,9
50,9
19,7
60,1

85,7

84,6

89,8

102,9

104,7

107,8

Češka

59,3

54,3

60,4

62,3

61,9

62,3

Danska
Estonija
Finska
Francija
Nemčija
Madžarska

94,0
/

91,2
110,5

93,8
119,3

93,7
126,2

92,6
122,3

90,4
105,6

136,7
57,4
55,2
52,7
/
58,6

135,3
57,6
56,5
50,2
/
59,0

136,6
55,9
55,2
52,2
125,1
57,5

135,6
56,1
55,8
52,1
122,2
55,2

132,7
54,7
58,0
49,8
122,2
51,8

129,3
53,1
55,9
52,1
126,6
49,3

Nizozemska
Poljska
Slovaška
Španija
Švedska

/
28,4
40,5
51,6
45,1

/
29,4
33,8
50,6
43,8

37,7
30,3
39,2
50,6
37,5

38,8
33,0
46,5
49,1
40,7

41,4
34,8
45,6
47,0
39,8

44,0
34,9
46,1
47,0
40,1

56,7
86,8
100,4

53,9
86,7
94,7

56,1
85,9
94,8

51,0
86,3
94,7

50,1
82,4
88,1

50,5
83,1
87,6

Združeno kraljestvo

111,5

110,8

109,7

109,8

108,4

105,6

Evropska
unija(28)
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Hrvaška
Ciper

Irska
Italija
Latvija
Litva
Luxemburg

Vir: CDIC, 2016

Iz pridobljenih podatkov lahko razberemo, da je mlečni trg na ravni celotne Evrope velik,
na ravni Slovenije in lokalnih ravni pa pod povprečjem.
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6.4

KONKURENCA

V Sloveniji imamo približno 70 000 kmetijskih gospodarstev. V povprečju vsako obdeluje
okrog 6,8 hektarjev kmetijskih zemljišč in upravlja s 5,6 hektarji gozdov (Statistični urad
RS). Od tega se tudi v letu 2016 velika večina (80 %) ukvarja z živinorejo, kar predstavlja
bolj direktno konkurenco predstavljenemu kmetijskemu gospodarstvu z dodatno
dejavnostjo. Sicer sama živinoreja ne pomeni tudi govedoreje, ki je pogoj za predelavo
kravjega mleka, a tudi po vključitvi tega kriterija še vedno skoraj polovica kmetijskih
gospodarstev v Sloveniji navaja govedorejo za svojo primarno dejavnost.
Konkurenca v kmetijstvu na splošno je velika predvsem v smislu velikih kmetij z velikimi
posestvi in s sto in več glavami živine. Sicer ni velika, ko je govora o kmetijah kot številki,
vendar ima velik vpliv predvsem zaradi učinkov, ki jih občutijo manjše kmetije. V mislih
imam cene, ki jih veliki kmetje z vedno večjim obsegom proizvodnje določenih pridelkov
(mleka, mesa, krme) nižajo, manjši kmetje pa zaradi take konkurence oziroma tako nizkih
cen ne morejo obstati.
Natančnega statističnega podatka o številu kmetij, ki se ukvarjajo neposredno s predelavo
kravjega mleka v mlečne izdelke sicer nismo našli, je pa konkurenca na tem področju
glede na odgovore ljudi, ki so aktivni na področju predelave, vedno večja. Statistika nam
sicer nudi malce drugačen podatek – pove nam količino pridelanega in predelanega
mleka, kar je prav tako koristen podatek za vsakega deležnika te panoge.
V Sloveniji smo v zadnjih letih kljub padanju števila kmetijskih gospodarstev ohranili
približno enako število obdelanih površin, obenem pa povečali količino pridelanega mleka
v enem letu. Samo v zadnjih treh letih je količina narasla za slabih 37.000 ton na letnem
nivoju. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je od vsega mleka skoraj vse
kravjega izvora (63.1671 ton), dobrih dva tisoč ton pa pridelamo kozjega in ovčjega
mleka. Za kmetijo, ki želi izdelovati in tržiti mlečne izdelke iz kravjega mleka, je najbolj
pomembna naslednja kategorija. Vanjo se uvrščajo kmetije, ki svoje doma pridelano
mleko predelajo in šele nato prodajo končnemu uporabniku ali trgovcu. Od vsega mleka,
pridelanega pri nas, ga doma (na kmetiji) predelamo le za približno 1,3 %. Na podlagi te
številke lahko izluščimo ugotovitev, da se trenutno še vedno premalo kmetij odloča za
samostojno predelavo mleka doma. Razlog tiči predvsem v visokih zagonskih stroških,
katerih si kmetije, ki zaradi nizkih odkupnih cen mleka in ostalih pridelkov komaj shajajo iz
meseca v mesec, ne morejo privoščiti.
Če zožimo področje konkurence in se osredotočimo na pokrajino Notranjskega območja,
lahko izpostavimo nekaj vidnejših poslovnih subjektov.
Mlekarna Krepko je v lasti družinskega podjetja Kele & Kele d.o.o., nahaja se v Lazah
pri Logatcu. Uvršča se med glavne konkurente, saj prodajajo različne mlečne izdelke na
način od vrat do vrat, po vsej Sloveniji. Njihovi izdelki se nahajajo tudi v trgovinah Spar,
Mercator, Tuš, Hofer. Ker so mlekarna, ne pridelujejo svojega mleka, a odkupujejo od
lokalnih ekološko usmerjenih kmetij mleko in ga naprej predelajo. Je edina mlekarna v
Evropi, ki je specializirana za proizvodnjo kefirja po tradicionalnem postopku iz kefirnih
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zrn. Zaradi velikosti podjetja sicer ne predstavlja neposredne konkurence, nastopa pa na
istem trgu z enakimi oziroma podobnimi izdelki.
Kmetija Žgajnar je ekološka mlečna kmetija iz Studenca pri Postojni, kjer mleko
predelajo v sire, jogurte in skuto. Redijo 320 glav goveda, od tega 180 krav molznic, in
160 krškopoljskih prašičev. Ker pridelajo več kot 600 l mleka na dan, imajo odprto
podjetje Bio dobrote, ki zaposluje 20 ljudi. Mleko prodajo na treh mlekomatih (Postojna,
Koper in Sežana), ostale mlečne izdelke, mesnine in moke pa prodajo na tržnicah po Obali
in Goriškem ter v svoji trgovini Domači raj v Novi Gorici. Z ekološkimi mlečnimi izdelki
oskrbujejo tudi vrtce in šole od Postojne do Obale.
Kmetija pri Jernuclevih ima registrirano dopolnilno dejavnost – predelava mleka v
mlečne izdelke. Nahajajo se v Petelinjah pri Postojni prodajajo pa različne vrste sira, skuto
in jogurte s podloženim sadjem. Imajo tudi mlekomat, ki je postavljen na Novem trgu v
Postojni. Svoje izdelke pa prodajajo v kmečki mesnici Postojna, pekarni in na tržnici v
Postojni.
Konkurenca na tem področju obstaja, vendar ni tako velika, kot je pri samem surovem
mleku, kjer cene določajo velike kmetije in trgovske korporacije v sodelovanju s
kmetijskimi zadrugami in mlekarnami. Kmetiji, ki zasleduje prodajo domačih mlečnih
izdelkov tako konkurirajo predvsem lokalni tekmeci srednje velikosti, ki svoje izdelke
prodajajo v lastnih prodajalnah ali na tržnicah. Na trg mlečnih izdelkov najbolj vplivajo
cene nizkocenovnih ponudnikov v večjih trgovskih centrih in prodajalnah večjih trgovskih
verig. Tako danes v eni izmed prodajaln skupine Mercator ali Spar najdemo jogurt po zelo
nizki ceni. Vendar po tako nizkih cenah lahko izdelke pridelujejo le večji proizvodni obrati
(Ljubljanske mlekarne, Mlekarna Celeia, Zelene doline, …), medtem ko kmetije, na
ramenih katerih so vsi stroški pridelave mleka (ne samo v finančni obliki, vključujem tudi
čas, fizično delo ipd.) s takimi cenami ne morejo poslovati. Menim, da je to tudi eden
ključnih razlogov, da je količina predelanega mleka na kmetiji in prodaje mlečnih izdelkov
tako majhna. Malokdo ima namreč pogum vlagati v posel, kjer je treba tudi desetletja
trdo delati, da manjšo investicijo v opremo in prostore sploh finančno upravičiš. Obenem
pa za uspeh ni nobenega zagotovila.

6.5

TRŽENJE

V letošnjem letu (2017) je pri pridelavi osnovnih kmetijskih pridelkov v sklopu programa
Izbrana kakovost Slovenije vzpostavljen obvezen prispevek za promocijo. Osnovni namen
sheme je ponuditi potrošniku jasno označene proizvode višje kakovosti, ki so stoodstotno
pridelani in predelani iz slovenske surovine.
Po navajanju revije Manager (25. 12. 2016) je cena mleka v Sloveniji doživela drugi
največji padec v Evropi (takoj za Veliko Britanijo). Tako je bila povprečna odkupna cena
mleka v začetku lanskega leta nekaj malega nad 26 centov na liter. V sredini druge
polovice leta so se sicer razmere na evropskem mlečnem trgu začele stabilizirati, cene se
počasi dvigujejo, vendar velikega izboljšanja še ni pričakovati.
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Trženje prodajanih izdelkov bomo začeli z osebnim pristopom do strank – ob primerni
priložnosti (lokalni dogodek ipd.) bomo predstavili izdelke in načine, kako kupci lahko
pridejo do njih. Ob prodaji od vrat do vrat, ki je mišljena kot tedenska dostava izdelkov na
dogovorjeni naslov, bo možen tudi nakup izdelkov na domačem naslovu kmetije. Druga
možnost velja za manjše količine, pri večjih je potreben predhodni dogovor. V začetku bo
med izdelki surovo mleko, različni okusi jogurtov in sirni namaz. V kasnejših fazah razvoja
pa bosta dodana še sir in različne skuta.

6.6

PROIZVODNJA IN TEHNOLOGIJA

Pogoj za proizvodnjo mlečnih izdelkov je mleko. V začetku bomo mleko odkupovali od
lokalnega kmeta, skladno z razvojem kmetije pa v končni fazi želimo predelovati doma
pridelano mleko. Za predelavo mleka v končne izdelke je potrebno v primerno
opremljenem prostoru imeti tudi primerno in predpisano opremo. Sem sodi bazen za
surovo mleko, pasterizator za toplotno obdelavo mleka, miza za obdelovanje izdelkov med
pripravo in hladilnik ali hladilna komora, kjer hranimo končne izdelke pred prodajo. V
prostor za predelavo je priporočljivo dodati tudi več primernih stojal za odlaganje manjših
pripomočkov in organizirano razporeditev delovne opreme.
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6.7

FINANČNI VIDIK NALOŽBE

Ekonomski vidik v tretjem poglavju diplomske naloge je sicer pokril nekatere splošne
vidike investicij, točnejše podatke in ponudbe pa predstavljamo zdaj. Ob predpostavki, da
bodo glavnino posla predstavljali predelani mlečni izdelki, je izdelan tudi okvirni plan
nujnih izdatkov za zagon dejavnosti. V Tabeli 1 najdemo podatke o ponudbi osnovne
kmetijske mehanizacije, saj je obdelovanje zemlje za preživetje živine ključnega pomena.
Začetno površino kmetijskih zemljišč, ki jih nameravamo obdelovati bomo pridobili s
pomočjo družine. Prav tako ne bo večjega začetnega vložka v živino (govedo), ker imamo
trenutno v lasti prve tri glave. Zato je v spodnji tabeli cenovno razvrščena le mehanizacija,
ki bo potrebna za zagon dejavnosti.
Tabela 2 - Ponudba kmetijske mehanizacije

Traktor
Univerzal 445
Univerzal DT 300
IMT 539 DVI 4x4
Priključek
Kosilnica Vicon CM 190
Kosilnica Pottinger Cat 190
Kosilnica Niemeyer
Priključek
Obračalnik Sip 220
Obračalnik Molon 2.4
Obračalnik Pottinger Top 33N
Priključek
Samonakladalka Deutz-Fahr
K550
Samonakladalka Mengele LW 310
Quadro
Samonakladalka Claas sprint
324K

Letnik
izdelave
1999
1998
2007
Letnik izdelave
2004
2003
2010
Letnik izdelave
2006
2005
2000
Letnik izdelave
2000

Moč

Cena

33,6 kW
22 kW
29 kW
Širina
190 cm
190 cm
170 cm
Širina
220 cm
240 cm
300 cm
Prostornina
27 m3

8,900.00 €
7,500.00 €
9,200.00 €
Cena
1.200,00 €
880,00 €
800,00 €
Cena
750,00 €
699,00 €
800,00 €
Cena
1.500,00 €

1997

31 m3

2.750,00 €

2001

32 m3

3.999,00 €

Vir: lasten

Poleg obdelovanja zemlje in skrbi za živino, predstavljeno poslovno idejo sestavlja še
druga temeljna dejavnost – predelava mleka v končne mlečne izdelke. Prostor za
predelavo mora biti izdelan skladno s predpisi, enako velja za opremo, vključeno v proces
predelave. V naslednji razpredelnici predstavljamo predvidene stroške za nakup
pripomočkov za predelavo in primerno opremo prostora.
Tabela 3 - Stroški pripomočkov in storitev

STORITEV/IZDELEK

Proizvajalec / Izvajalec

STROŠEK

Milan Čeč s.p.

2100

Montažna hladilna
komora SUPEREKO 70

Nara hladilna tehnika

3.745,00 €

Hladilni sistem za

Nara hladilna tehnika

1.790,00 €

Polaganje ploščic
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komoro
Dostava in montaža
P 100 EL Basic+
(izolirani pasterizator za
gretje mleka do 90°C)
Sirarska harfa
Pomivalni stroj UC-L
Mehčalec za vodo TE-15
Inox miza zaprta z
drsnimi vrati in
predalniki (2m)
Inox police in regali
(2m)
SKUPAJ

Nara hladilna tehnika

840,00 €

Plevnik d.o.o.

3.504,00 €

Plevnik d.o.o.

134,00 €

Winterhalter Gastronom
d.o.o.
Winterhalter Gastronom
d.o.o.
Vi-ja d.o.o.

4.450,00 €

Vi-ja d.o.o.

600,00 €

985,00 €
1.040,00 €

19.188,00 €
Vir: lasten

Potrebna sredstva za realizacijo načrtov ustanovitve in razvoja kmetijskega gospodarstva
bomo pridobivali iz različnih virov. Sredstva za nakup opuščene kmetije bomo pridobili iz
zasebnega hipotekarnega kredita z dobo odplačevanja 30 let. Strošek najema takšnega
kredita znaša 141.674,24 €, ob mesečnem obroku 392,53 € in spremenljivi obrestni meri
(trenutno 2,5 %). V primeru fiksne obrestne mere (3,88 %) je strošek kredita 167.480,64
€, mesečni obrok znaša 463,12 €. Ponudba Nove ljubljanske banke je bila izdana januarja
2017.
Za investicije v obnovo bivalnih in gospodarskih poslopij za predelavo mlečnih izdelkov
nameravamo kandidirati na razpisu za mladega prevzemnika kmetije, kjer lahko ob redni
zaposlitvi pridobimo do 18.000,00 €. Glede na takratne razpise bo aktualno tudi
kandidiranje na namenskih razpisih v sklopu Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Podrobneje so primerni ukrepi opisani v poglavju 3.1.7 Možnosti na področju subvencij.
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7

ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo raziskovali kmetijstvo po upravno administrativni in poslovnofinančni strani. Ob iskanju razlogov za potrditev ali opustitev zastavljenih hipotez smo
spoznali, da je področje zelo obširno, zanimivo in zahtevno. Za uspešno vodenje
kmetijskega gospodarstva je potrebna dobra organiziranost in preglednost poslovanja, ki
je še ostreje nadzorovana v primeru koriščenja evropskih sredstev.
Namen dela je bil spoznati najboljše načine vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, hkrati
pa vključiti izkušnje tistih, ki so ta proces uspešno prestali. Med pomembnejše ugotovitve
lahko štejemo mnenje več kmetovalcev, ki pravijo, da danes ne bi zbrali poguma za nov
začetek. Po eni strani to lahko sprejmemo kot nepremagljivo oviro, lahko pa predstavlja le
večjo motivacijo na poti do uspeha. Hrana je vir življenja in bo vedno potrebna, hkrati pa
iz vsakdanjega življenja vidimo, da potrošniki vedno bolj pazimo na kvaliteto in izvor
izdelkov. Zato lahko med ugotovitve uvrstimo misel, ki jo podpirajo ugotovitve raziskave,
da trg mlečnih izdelkov obstaja in dopušča možnosti za uspeh novim ponudnikom. Tudi
to lahko potrdimo s primerom Kmetije pri Kumrovih, ki so v nekaj letih uspeli močno
razširiti svojo dejavnost. Poleg naštetih ugotovitev, lahko na podlagi celotne diplome
ovržemo oziroma potrdimo naslednje hipoteze.
Hipoteza 1: Vzpostavitev osnovne kmetijske dejavnosti je pogoj za uspešno vodenje
dopolnilne dejavnosti (predelava, turistična ponudba), je ob ugotovitvi, da je povsem
možno izdelovati kmetijske izdelke četudi jih sam ne prideluješ (npr. mleko v jogurt),
ovržena. Razlog za preverjanje hipoteze je predvsem način predelave, ki vključuje odkup
mleka od lokalnega kmeta. Za tak način smo se odločili zaradi nujnosti redne zaposlitve
vsaj v začetni, razvojni fazi kmetijskega gospodarstva. Proces prevoza s seboj prinese
visoke higienske standarde. S tem mislimo predvsem na čisto in enosmerno pot predelave
ter hlajen prostor, kjer so izdelki med transportom. Poostren je nadzor v primeru odkupa
mleka od lokalnega kmeta. Prav tako je z vsakim transportom več, možnost onesnaženja
ali okužbe mleka večja. Zato sta previdnost in strokovnost v tem primeru ključnega
pomena. Čeprav opisana možnost omogoča začetni zagon, za daljše obdobje ni idealna.
Hipoteza 2: Optimalno število glav živine za preživetje dveh odraslih ljudi je 20. V kolikor
želimo razvoj kmetije dolgoročno načrtovati, je potrebno vedeti, kaj predstavlja optimalni
obseg delovnih procesov za določeno število zaposlenih. Tako smo na podlagi izkušenj
uveljavljenih kmetovalcev hipotezo potrdili. Najboljši primer, ki potrjuje to trditev, je
Kmetija Pri Kumrovih, z Avstrijske Koroške, kjer 16 glav mlečne pasme govedi živi mlado
4-člansko družino in stara starša. Poleg investicij v opremo za predelavo mleka so uspeli
obnoviti tudi hlev in nadgraditi opremo za krmljenje govedi. Razmere v sosednji Avstriji
sicer niso identične slovenskim, a so dovolj podobne, da lahko izkoristimo dobre praktične
primere v svojih načrtih.
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Hipoteza 3: Kapital, pridobljen z uspešnim kandidiranjem na razpisu za mladega
prevzemnika kmetije, zadostuje za začetno vzpostavitev oziroma obnovo ključnih delov
gospodarstva. Po seznanitvi z večino faktorjev, ki so potrebni za vzpostavitev
funkcionalnega kmetijskega gospodarstva, lahko hipotezo zavržemo iz več razlogov.
Kandidiranje za mladega prevzemnika je pogojeno z lastništvom kmetije. V primeru, da
kmetije še nimamo, ne pridemo v krog za izbor, zato poraba teh sredstev z namenom
nakupa kmetije ni mogoča. V kolikor smo lastniki kmetije, smo upravičeni do dveh
različnih zneskov. Če kmetija predstavlja edini ali glavni vir preživetja lahko pridobimo do
50.000,00 € nepovratnih sredstev. To bi zadostovalo za nakup osnovne opreme za
predelavo mleka in manjšo obnovo objekta. Ker je danes v kmetijstvu zelo težko, če ne
kar nemogoče, začeti brez dodatnega vira zaslužka, je potrebno upoštevati, da bomo ob
delu na kmetiji tudi redno zaposleni. To pomeni, da lahko iz naslova nepovratnih sredstev
za mladega prevzemnika po nakupu kmetije pridobiva največ 18 tisoč €. Kakor je razvidno
iz tabel, ki predstavljajo minimalne predvidene stroške, to ni dovolj za zagon dejavnosti.
V času pisanja diplomske naloge so se sproti odpirala še nova vprašanja, na katere bi bilo
smiselno še odgovoriti, a presegajo okvire tega dela. Z vidika poznavanja sistema
evropskega subvencioniranja in mnogih kritik, prejetih med izdelavo diplome, bi bilo
smiselno predelati celotno prijavno dokumentacijo katerega izmed zahtevnejših razpisov
za pridobitev sredstev. Tako bi lahko dobili objektivno mnenje o zahtevnosti in
upravičenosti vseh postopkov s strani praktične uporabnosti. Predvsem bi lahko ovrgli ali
potrdili kritike, ki so usmerjene predvsem na zahtevnost nekaterih razpisnih dokumentacij.
Naslednje poglavje, ki bi ga bilo smiselno podrobneje obdelati, je področje kmetijskih
svetovalnih služb v Sloveniji. Glede na zaskrbljujoč podatek, da na Notranjsko kraškem
območju nemalo kmetovalcev pomoč išče pri Tolminski kmetijski svetovalni službi, bi bilo
smiselno poiskati odgovore, zakaj je temu tako. Zakaj so lahko razlike med svetovalno
službo v dveh krajih tako velike in ali obstaja kakšen nadzor nad delovanjem organov, ki
skrbijo za razdeljevanje evropskih sredstev.
Ocenjujemo, da je bila naloga z dispozicijo pravilno postavljena, da smo se seznanil s
pravnim okvirom kmetijske dejavnosti in s finančnimi izzivi. Ti nas niso preplašili, kažejo
pa na nujnost velike previdnosti pri najemanju kreditov in drugih načinov financiranja
dejavnosti. Hkrati je potrebna velika vestnost in preudarnost pri kandidiranju na različne
razpise.
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PRILOGE
SMERNICE ZA POGLOBLJENI INTERVJU
KMETIJA ___________________________________________________
1. Osnovni podatki:
a. Površina: __________ ha
b. Št. živali:
i. Biki: _______
ii. Krave
iii. Ostalo:_________________________________________________
c. Člani kmetije: ____________________________________________
d. Usmerjenost kmetije: ______________________
2. Kdo je začetnik kmetije in koliko rodov obstaja?
3. Kako ste začeli – lastna sredstva, mladi prevzemnik, napake na poti do trenutnega
položaja?
4. Kakšen delež predstavljajo prihodki iz dopolnilne dejavnosti?
5. Katere vrste dodatnega izobraževanja so priporočljive, dobrodošle po vzpostavitvi
kmetije?
6. Kako je pri vas z vključevanjem ostalih članov družine v vsakdanja dela? Si lahko
privoščite dopust?
7. Se že kaže morebitni prevzemnik?
8. Odjemalci – pristop do njih, pomoč pri iskanju.
9. Nasveti kandidatom na razpisih za evropska sredstva, kako presojati, na katere se
prijaviti, kaj je najpomembneje?
10. Nasveti glede začetka, kaj bi svetovali nekomu, ki šele začenja s kmetijstvom,
splošne usmeritve in zaporedje korakov?
11. Kje vidite potencial za prihodnost, katera usmeritev?
12. Kakšen cilj bi si zadali kot mladi gospodar, ki začenja z ničle, za prvih pet let (GVŽ,
površina obdelovane zemlje, mehanizacija) – za dva odrasla s službo?
13. Dolgoročni plan, cilji, do kam s kmetijo (nenehno širjenje)?
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