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faktorji uspeha na kmetijah 

DI Olga Voglauer 



Kmetija pri Kumru 

• eko-kmetija  

• 24 ha  travnikov in 

poljščin 

• 21 ha gozda 

• pridelava mleka 100.000 l 

• 18 krav molznic + remont 



Naše krave 

povprečna mlečnost  6.000 kg 
HF Ø 6.800 kg         JE Ø 5.250 kg 

Ø starost pri prvi telitvi:  26 mesecev 
 



Podpora mladim  
prevzemnikom v AT 

Nepovratna podpora pri 
prevzemu kmetije 

prevzemnik mlajši od 40 let 
maks. 15.000,-- EUR 
obratovalni načrt za kmetijo 

+ 5% podpore pri investicijah za eko 
 
neposredna plačila na hektar za mlade 
prevzemnike :maks. 40 hektarjev ; ca. 73 EUR 
na plačilno pravico 



„Delamo z 
veseljem in 

stranke to 

okusijo!“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sheme kakovosti EU 

 



Sheme kakovosti - potencial 

Kaj je prednost?  

Kaj je treba upoštevati? 

Vpliv konzumentov?  



Certifikat – komu služi? 

  



Kmetijstvo  
mi  

diši! 



Kako ravnati s klimatskimi spremembami in 
bolezni pri živalih? 

suše 

poplave 

kužne bolezni     

toča      

zmrzal 

poginitev 

 

Tveganja v kmetjistvu 

 

zavarovanje 
vs. /in 

javne odškodnine 



Naša odgovornost je 
- delati po dobri kmetijski praksi  

- urejenost kmetije in zapiskov 

- upoštevati predpise  
- živinoreja, pri- in predelava kmetijskih proizvodov, 

poljedelstvo, tehnični pregledi, etc. 

osebni riziko pri opravljanju dela vedno pri 
kemtu/kmetici 

Možnosti zavarovanja kmetijskega dela in 

delovanja => prostovoljno 
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www.grünerbericht.at 
 



Kmetijske storitve 

Stroji in več 



Strojni krožki  
Avstrija 
nad 77.000 članov 
91 krajevnih SK 
 

Avstrija 
750 sodelavcev (1998: 218) 
nad 10.000 ponudnikov storitev 
 



Socialna pomoč SK 

Skupaj z avstr. kmet. socilano  

zavarovalnico  skrbi SK za  

pomoč na kmetijah v socilanih stiskah  

(bolezni, smrt, nezgode). 

Preko SK dobi kmetija/kmet/kmetica 
pomočnika/-co na kmetijo.  

Kmetija plača gotov lastni delež, pomočnik dobi 
plačo preko socialnega zavarovanja. 

 



SK – možnost  
dodatnega dohodka 

- Kmetijska mehanizacija – 
storitev 

- Pomočniki na kmetijah  

- opravljanja za komunalo in 
zasebna podjetja 
(poleti/pozimi) 

- Leasing- delovne sile 



Interesne skupnosti in  
alternativne zadruge 

Financira nje skupnih projektov  www.kaslabn.at 

 SIR NAMESTO OBRESTI 
  
18 BIO KMETIJ IZ REGIJE 
 
SIRARSKA ZADRUGA 
Za financiranje projekta „KASLABN“  
so biokmetije šle novo pot. 
V investicijo so vključili potrošnike in 
lokalno prebivalstvo, ki je v naprej 
kupilo dobropise za sire. Na ta način 
so zbrali del lastnega kapitala za 
gradnjo sirarne. 
 
INVESTICIJA 2,5 mio EUR 
Udeležba potrošnikov: 300 tisoč EUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Interesna skupnost selskih kmetov 
klavnica in gospodarski center 

Interesna skupnost selskih kmetic in 
kmetov 

Skupna klavnica in gospodarski center 

za selske kmete. Vključenih 20 kmetij.  

Realizacija konec 1990-ih let s podporo 

Interreg. 80% nepovratnih sredstev.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kosuta.at/narava/


Gozdno gospodarske  
skupnosti 
 

Prodaja in posek 320.000 m3 
lesa/leto 
ogranizirano gospodarjenje  v gozdu 

d.o.o. 100% v lasti posestnikov 
gozdnih parcel! Enkratno v Avstriji! 

 

Posek – odvoz – prodaja – nasadi – 
gozdarsko-gospodarski načrti 



Socialne storitve  
na kmetijah 

 



 kraj izobraževanja – učenje in pedagogika 

 kraj življenja – oskrba in negovanje 

 kraj zdravja – terapija v in ob naravi 

 kraj delovanja – socialno delo in integracija 



http://www.adelwoehrerhof.at 



0 + 0 = 0 
1 + 1 = 2 IZOBRAZBA 

računo-
vodstvo 

društva KONTROLE 

DELOVNI 
KROŽKI 

DRUŽINA 

OGLEDI 
OSEBNO 
ZADO-

VOLJSTVO 

sheme 
kakovsoti 

KMETIJA 



Naše znanje delimo 



Družinsko  
podjetje 

„Kot družina držimo 
skupaj. Tako smo udarni 
in komptetitivni tudi ob 
delovnih špicah. 

Naša kakovost in naš 
odprti način nas delajo 
enkratne!  

Veselimo se z drugimi!“ 



  

 

ŽELIM VAM VSE DOBRO NA VAŠI POTI. 
ZASTAVLJENA VIZIJA SE URESNIČI. 


