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Resolucija »NAŠA HRANA, PODEŽELJE IN NARAVNI VIRI 2021» 

ZNANJE, SODELOVANJE in POVEZOVANJE  

ZA PRIDELAVO, PREDELAVO HRANE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA 

Velik poudarek krepitvi dohodkovnega položaja kmetov 



Slovenija – gozdnata dežela 

Težje pridelovalne razmere 

• razgibanost, 

• goratost,  

• velik delež kraških območij  

Naravne danosti za kmetovanje 



• Velik delež absolutnega travinja 
• Majhen delež njiv  
• Slovenija ima primerne lege za trajne nasade 
• OMD 86 % 
• Razpršena poselitev in veliko število majhnih naselij 
• Ravninska območja v obliki sklenjenih dolin in kotlin predstavljajo 

le slabih 20 % vsega ozemlja 
 

 

 

 

 
Delež zemljišč v uporabi 

Slovenija KZU EU

35,86% Njive 57,61%

5,49% Trajni nasadi 6,06%

58,36% Travniki in pašniki 34,11%
(Vir: Eurostat –  leto 2016) 

Struktura kmetijstva v Sloveniji 



Zaradi naravnih danosti predstavlja živinoreja osrednjo panogo v 
slovenskem kmetijstvu 

Zaradi velikega deleža absolutnega travinja prevladuje govedoreja 

% Slovenija EU %

100 56.580 Število KMG z živino 5.733.560 100

57,99 32.810 Govedo 2.009.170 35,04

40,03 22.650 Prašiči 1.965.580 34,28

10,87 6.150 Ovce 789.950 13,78

(Vir: Eurostat –  leto 2016)

Struktura kmetijstva v Sloveniji 



Struktura kmetijstva v Sloveniji 

Analiza podatkov za leto 2018 kaže, da: 
• v 212 slovenskih občinah aktivno opravlja kmetijsko dejavnost 57.400 

kmetij (oddaja ZV 2019),  
• da je povprečna površina 8 ha (ZV) kmetijskih zemljišč v uporabi, med 

katerimi prevladuje travinje,  
• kaže na razdrobljenost posesti (12,4 enot rabe na kmetijo) in  
• neugodno starostno strukturo, saj je povprečna starost nosilcev KMG 

59,3 let.  
• Večina kmetij redi živali (32.810 govedo, 6.150 drobnico, 31.980 ostale 

živali),  
• vendar je povprečno število nizko (8,6 GVŽ na kmetijo). 
• 58,5% kmetij redi do 5 GVŽ,  
• 52,5% kmetij obdeluje do 5 ha kmetijskih zemljišč. 



Dohodek v kmetijstvu 
Osnovni kazalniki ekonomskih računov za kmetijstvo (realno; stalne cene 2015); 2006–2018 

Vir: Eurostat, SURS (2018: začasni podatki), preračuni KIS 

Faktorski dohodek poprečno na kmetijo (2014-2018) znaša 63% poprečne plače v Sloveniji 



Delitev po obsegu dohodka glede na fizični obseg prid. 

Ustrezen 
• obseg pridelave in prireje glede na kalkulacije omogoča ustrezen dohodek 

Potencialno ustrezen 
• obseg pridelave in prireje glede na kalkulacije in z dopolnilnimi dejavnostmi 

in drugimi viri omogoča ustrezen dohodek 

Priložnost za doseganje 
• ob generacijski prenovi, razpoložljivih zemljiščih v okolici, interesu po 

vzpostavitvi dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, … obstaja razvojni potencial 
za doseganje dohodka 

Ohranjanje kmetovanja 
• Vzpostaviti ukrepe SKP in drugih politik (narava, dediščina, sociala, davki, …), 

ki bodo stimulativni za ohranjanje obstoječega načina kmetovanja, kjer se 
ustrezen dohodek ne dosega 



V letu 2018 je bila povprečna neto plača v sektorju kmetijstvo 926,93 € 
mesečno in 11.123,16 € letno. Povprečna slovenska neto plača pa je 
bila 1.092,74 € mesečno in 13.112,88 € letno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Izračunali smo, kakšen dohodek bi morala doseči družinska kmetija. 
Predvidevali smo, da mora družinska kmetija zagotoviti tri plače: dve za 
zakonca – lastnika, ter eno za naslednika ali starša. Za družinsko kmetijo s 
povprečno kmetijsko plačo bi morali prigospodariti 33.369,48 €, za 
povprečno slovensko pa 39.338,64 € letno. 

Povprečna neto 

plača                    

sektor kmetijstvo
2018

Povprečna neto 

plača                   

Slovenija

926,93 € mesečna 1.092,74 €

11.123,16 € letna 13.112,88 €

33.369,48 €

letna za družinsko 

kmetijo 39.338,64 €

Zadovoljiv dohodek v kmetijstvu 



Metodološka izhodišča 

Kmetijski inštitut Slovenije na svojih spletnih straneh pod 

rubriko »Modelne kalkulacije« objavlja izračune za 

številne kmetijske proizvode. Če uporabimo njihove kalkulacije, 

lahko izračunamo, kolikšno pridelavo bi morala imeti Slovenska 

kmetija, da bi si zaslužila plačo. Kot temelj za izračune smo 

uporabili »neto dodano vrednost« (NDV), ki je pojem 

primerljiv neto plači. Da bi čimbolj zmanjšali vpliv nihanja 

kmetijskega dohodka smo pri neto dodani vrednosti uporabili 

desetletno povprečje (2008 - 2017). 

Obseg proizvodnje je prikazan na enostaven način, 

da si bolj plastično predstavljamo koliko prinaša 

posamezna kultura oziroma proizvodnja. 

Obseg proizvodnje v Sloveniji, ki je potreben za eno povprečno 
neto plačo  



HA                              

za povprečno 

neto plačo sektor 

kmetijstvo

Kultura Pridelek NDV/ha, €
HA za povprečno 

neto slovensko 

plačo                   

49,5 Pšenica 5,3  t/ha 224,54 58,4

43,9 Ječmen 4,9 t/ha 253,46 51,7

251,6 Koruza za zrnje 7,9 t /ha 44,21 296,6

26,8 Oljna ogrščica 3,5 t /ha 415,77 31,5

5,9 Krompir 30,6 t/ha 1895,87 6,9

75,5 89,0Povprečno

Poljedelska kmetija – koliko hektarjev za eno 
povprečno neto plačo 



Št. živali                             

za povprečno 

neto plačo sektor 

kmetijstvo

Vrsta 

proizvodnje
Intenzivnost NDV/žival, € Št. živali                            

za povprečno neto 

slovensko plačo                   

11,0 Mleko 6.500 l/kravo 1.007,06 13,0

35,0
Mlado pitano 

govedo 319,51 41,0

303,0 Pitana jagnjeta 36,67 358,0

1.298,0 Prašiči

kombinirana 

krma 8,57 1.530,0

1.990,0 Jajca 5,59 2.346,0

Govedorejska kmetija – koliko krav, pitancev, kokoši 
nesnic za eno povprečno neto plačo 



HA                             

za povprečno 

neto plačo 

sektor 

kmetijstvo

Vrsta proizvodnje NDV/ha, €

HA                            

za povprečno 

neto 

slovensko 

plačo                   

1,9 Jabolka namizna 5.708,46 2,3

1,2 Hruške namizne 8.944,76 1,5

1,8 Breskve namizne 6.343,52 2,1

45,4 Grozdje (Podravje) 245,14 53,5

8,8 Grozdje (Primorska) 1.270,07 10,3

Sadjarska kmetija – koliko hektarjev za eno povprečno 
neto plačo 



(Vir: oddane subvencijske vloge 2016, za molznice podatek kontrolirane reje) 

Povprečna neto 

plača sektor 

kmetijstvo
Leto 2016 Povprečna neto 

slovenska plača

nad 75,5 ha 88 Poljedelske kmetije 62 nad  89 ha
nad 11 krav 

molznic 6.500 

l/kravo 1.252 Mlečne kmetije 1.201

 nad 13 krav 

molznic 6.500 

l/kravo

nad 35 MPG 260 Kmetije, ki se ukvarajo s pitanjem govedi 171 nad  41 MPG 

nad 202 

odraslih ovac 0 Ovčereja - vzreja jagnjet 0
nad  238 

odraslih ovac

nad 650 kom. v  

turnusu 15 Prašiči pitanci 13
nad 760 kom. v 

turnusu

nad 1.990 

kokoši nesnic 5 Kokoši nesnice 5
 nad 2.346 

kokoši nesnic

nad 1,9 ha 218  Intenzivni nasad jablan 183 nad 2,3 ha

nad 1,2 ha 29 Intenzivni nasad hrušk 19 nad 1,5 ha

nad 1,8 ha 20 Intenzivni nasad brekev 16 nad 2,1 ha

nad 45,5 ha 3 Vinograd (Podravje) 2 nad 53,5 ha

nad 8,8 ha 51  Vinograd (Primorska) 36 nad 10,3 ha

SKUPAJ 1.941 1.708

Ocena števila kmetij, ki dosegajo povprečno neto plačo  

Koliko je takšnih kmetij, ki obdelujejo toliko njivskih površin in imajo 

toliko živali in toliko trajnih nasadov, da lahko dosegajo tak dohodek? 



Kaj lahko stori kmetijska svetovalna služba, da bodo kmetije, iz teh 

skupin napredovale in se razvijale še naprej oz. ohranjale  

pridelavo hrane? 

Delitev po obsegu dohodka glede na fizični obseg prid. 

Ustrezen 
• Iz izračunov in ocene lahko rečemo, da imamo v Sloveniji cca. 4.800 kmetij, ki 

dosegajo zadovoljive dohodke v kmetijstvu oziroma 7%  vseh KMG-jev. 

Potencialno ustrezen 
• Na podlagi števila dopolnilnih in dodatnih dejavnosti in ocene, da so to 

mešane kmetije, kjer obstaja interes za kmetovanje, približno enak obseg. 

Priložnost za doseganje 
• Glede na število t.i. srednjih kmetij je ekspertna ocena za to skupino okrog 

11.000 kmetij 

Ohranjanje kmetovanja 
• To je skupina t.i. malih kmetij, kjer je ocena števila 30.000 kmetij 



Usmeritve delovanja KSS – posvet 2018 
Organizacijsko: 
• postavitev spremljanje prioritet  
• spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
• pomlajevanje JSKS 
• skupni specialisti  
• usposabljanje svetovalcev  
• svetovalne skupine 
Vsebinsko: 
• usmeritev v pospeševanje v na izbranih področjih, 
• nepristransko svetovanje prilagojeno kmetijam, 
• digitalizacija zahteva več kmetijskega svetovanja,  
• krepiti je potrebno razvoj IT orodij, »on line« svetovanje, 
• nujno mednarodno sodelovanje, izmenjave praks, izkušenj in novih pristopov, 
• raziskave predvsem  podporo tehnološkim potrebam, 
• sistematično povezovanje javnih služb, 
• uporaba novih metod dela. 



Ukrepi za delo s kmetijami z „ustreznim“ in „potencialno ustreznim“ 

dohodkom 
• delo z visoko usposobljenimi specialisti  za učinkovit prenos znanja - več 

specifičnega znanja (raziskovalna dognanja uporabiti v praksi)  

• tehnološka prenova (robotizacija, optimiranje poslovnih procesov) 

• vitka proizvodnja (nadzor nad stroški,…) 

• skrb za generacijsko prenovo 

• ohranitev obsega kmetijskih zemljišč – omejitev širjenja zazidalnih površin 

• zmanjševanje stroškov pri upravljanju s kmetijskimi zemljišči - komasacije, 

arondacije  

• ohranitev proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč (ustrezen kolobar in 

ustrezno gnojenje) 

• enoten informacijski sistem (kmetija kot podjetje) – razvoj informacijskega 

sistema – en sistem iz katerega kmetija pridobi vse potrebne podatke. 

Usmeritve delovanja KSS 



Usmeritve delovanja KSS 
Delo s kmetijami ki „imajo priložnost” za doseganje ustreznega dohodka 

• več različnega znanja  - več različnih specialistov s svojimi znanji mora biti vključenih (specialisti za razvoj podeželja, 

ekonomisti, dopolnilne dejavnosti in tehnološko znanje,…) 

• več domiselnosti in inovacij pri uvedbi tehnologij, ki bodo kmetijam pomagale ustvariti dohodek, nadzor nad 

stroški,… 

• Spodbujanje generacijske prenove kmetij  in delo z mladimi prevzemniki v obliki krožkov (možnost izmenjave mladih 

prevzemnikov s kmetij z drugimi kmetijami po Evropi po sistemu izmenjave študentov) 

• Višja dodana vrednost s spodbijanjem razvoja vseh vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, različnih oblik turizma na 

kmetijah – vključiti v ponudbo adrenalinski turizem, vključiti socialne storitve na kmetijah – varstvo starejših oseb … 

• Podjetniška in tržna naravnanost (nove oblike trženja - splet, družbena omrežja,…) »razvoj blagovne znamke Dobrote 

slovenskih kmetij«)   

• Vzpodbude za kratke dobavne verige 

• Spodbujati proizvodnjo proizvodov, kjer je manjko – povečati samooskrbo. 

• Več direktne prodaje ekološko pridelane hrane (preko avtomatov, vaške trgovine, zadružne trgovine) 

• Povečanje finančnih vzpodbud pri ukrepih NATURA 2000 in projektih kot je LIFE projekt.  Ta območja prodati kot 

destinacije odličnosti – vključiti v turistično ponudbo. 

• Povezovanje vseh deležnikov podeželja (občin, RIC-ev, TIC-ev, podeželskih društev, Las-ov, KSS, KZ,…) in kmetov in 

tako izkoristiti skupen nastop za skladen razvoj podeželja. 

• Javno spodbujati in promovirati uspešne primere najrazličnejših povezovanj 

• Primeri dobrih praks se naj promovirajo na nove načine – digitalizacija v svetovalnem delu 



To so majhne kmetije zaradi malega obsega kmetijskih zemljišč, ki jih obdelujejo. Kmetujejo 
zgolj zaradi tradicije in lastnega prepričanja, da kar pridelajo doma je bolj zdravo in boljše kot 
uvožena hrana. So ključne za ohranitev poseljenosti in ohranjanja kulturne. Hkrati ob 
spremembah generacije zelo podvržene opuščanju kmetovanja. 

Ukrepi za ohranitev teh kmetij 

• tu gre zgolj za ohranitveni vidik teh kmetij 

• kmetijska svetovalna služba tem kmetijam pomaga pri oddaji zbirne vloge enkrat letno in 

pri pridobitvi nepovratnih sredstev v primeru kandidiranja na razpisih za majhne kmetije 

• če pokažejo interes imajo na razpolago vse informacije, ki jih potrebujejo za dosego 

zastavljenega cilja 

Usmeritve delovanja KSS 

Delo s kmetijami kjer želimo ohranjanje kmetovanja 



• Ponovno, kot že vrsto let opozarjamo, da brez sistemskega vira 

financiranja kmetijske svetovalne službe v celoti, kot država 

NIKAKOR ne moremo doseči zastavljenih ciljev. 

• Ukrepi kmetijske in ostalih politik morajo slediti ciljem spodbujanja 

pridelave hrane in ohranjanja kmetovanja na celotnem območju 

Slovenije. 

• Opredelitev kmetije in kmeta: v svojem imenu in za svoj račun, 

praviloma lastnimi sredstvi, prideluje hrano. 

Usmeritve 
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