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1. GOVEDOREJA (MLEKO) 

 

Moderator: Barbara Lombar 

Zapisnikar: Vesna Simeonov 

Sodelujoči: Jani Čelan, Matjaž Gams, Andrej Vidic, Jure Čuš, David Krameršek (1. junij) 

       Žan Gregorec, Lenart Košir, Davorin Rantaša, Andrej Vidic, Simon Zadragal, Borut (2. junij) 

 

 

  



 

Povzetek: 

 

 

 

 

 

  



 

Vsebina: 

 

Izzivi sektorja in predlogi rešitev 

 

Ekonomski vidik:   

- Veliko je ljudi, ki vlagajo subvencije pa ne obdelujejo površin. To je zakomplicirano, ker nekaterim ni čisto 

jasno kako subvencije potekajo, mislijo, da bodo izgubili celo kmetijo, če jih dajo komu drugemu v 

obdelavo.  

- Neposredna plačila bi se morala deliti na dva dela, za hribovske in ravninske kmetije. Imeli bi proizvodnjo 

vezana plačila, ampak da ravninci ne dobijo preveč. Plačila bi mogla bit vezana na proizvodnjo. Pogledali 

bi lahko glede na naklon, da se preveri kakšna je kmetija.   

- KOPOP  ukrepi so nerealni. Nekaterih ukrepov se lahko udeležiš, nekaterih pa ne. Več kmetov je lahko šlo 

v ta ukrep včasih (KOP) kot pa danes. Prej je bilo bolje za naravo kot pa je sedaj. Program je bil narejen za 

velike kmete, ne pa tudi za manjše. KOPOP je za kmetijstvo pokop, bil je napisan samo za prašičjerejo, ker 

jim je lažje šlo čez z kolobarjem.  

- cena končnih pridelkov bi morala biti taka, da bi kmet dobil 30% cene. nepravična cena glede na to, da 

na kmeta vplivajo tudi vremenske razmere. Vsak bi moral dobiti 1/3 cene. Kmet, trgovec in mlekarna. 

- Zdaj ko je vmesno obdobje in ne bo razpisov in bi lahko dobili sredstva za nazaj , kar se v tem vmesnem 

obdobju gradi in kupuje.  Vse se lahko vidi kar si delal in vlagal za nazaj in bi je razvidno v katere stvari gre 

denar.  

- Kdor dela naj dobi sredstva, ne pa da gledamo po izobrazbi, ali je iz razvitega dela Slovenije, da ne dobivajo 

samo eni in isti sredstva, ker pogoji so isti in lahko potem dobi na vsakem razpisu. Mogoče bi bilo bolje, da 

se denar razdeli več (vsem) ljudem. Da lahko čim več različnih ljudi dobi.  

- Kredit bi moral dobiti v krajšem času.  

- Razpisi bi morali biti bolj prilagojeni na določen sektor, ker eni potrebujejo več mehanizacije kot drugi. 

Govedorejci imajo večjo potrebo po mehanizaciji in infrastrukturi. Malo bolj bi se moglo spodbujati z razpisi 

predelavo. Ali za enega samega kmeta ali pa da jih več skupaj postavi in predeluje. Na občinskih razpisih je 

premalo sredstev. Pri točkovanju bi morali upoštevati tudi, da mlekarska kmetija dobi več točk, ker ima 

slovenske bike in ostanejo v slo, ne pa da pripeljejo kmetje bike iz drugih držav in s tem tudi razne bolezni.  

 

Okoljski vidik: 

- V Sloveniji  imamo takšne pogoje, da bi lahko bila cela država ekološka država. V drugih državah veliko 

več uporabljajo pesticidov, mineralnih gnojil… KOPOP se zaostruje, količina denarja se pa zmanjšuje. Lahko 

se gremo na ekološko vsi in dobimo denar iz tega ali pa ne vzamemo sredstev za okolje. Premalo nas bodo 

plačali, da bomo tako delali. Silijo nas v ekološko kmetovanje, ampak plačano ne bomo dobili kot da je 

ekološko. Če se vse to zmanjša bomo zmanjšali stalež in proizvodnjo. Se ne strinjamo z ukrepi, ki jih 

predvidevajo okoljske strategije.  Če to naredijo potem za nas pomeni, da se proizvidnja zmanjša za 50-

60%. V Avstriji imajo dokaze, da ni največ onesnaževanja vod in zraka samo iz kmetijstva. Tudi rastline 

proizvajajo kisik. Smo onesnaževalci, ampak zaradi nas tudi nastaja več kisika. Lahko se zgodi, da bomo 

prenegali vlagati subvencij in lahko tako kot sedaj kmetuješ in te nihče ne nadzoruje.  Spreminjanje narave 

bi mogli vzeti v zakup, ker smo zelo odvisni od tega.  



 

 

Tehnološki vidik:  

Glede na smernice se bo za isti stalež potrebovalo več kmetijskih površin.  

 

Znanje:  

Javne službe bi se mogli živeti samo od tega, kolikor pomagajo kmetu, da ga kmet plačuje, ker bi potem se 

bolj zavzemali za kmete in šli v koraku s časom.  

 

 

 
  



 

2. GOVEDOREJA (MESO, DOJILJE, PITANCI) 

 

Moderator: Dominika Klavž 

Zapisnikar: Marko Hlebec 

Sodelujoči: Timotej Horvat, Rok Koželj, Dean Kokot, Urška Skube (1. junij) 

       Boštjan Zajec, Jani Čelan (2. junij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Povzetek: 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vsebina: 

 

Izzivi sektorja:  

- Omejitev uvoza: zavedamo se da ne moramo omejiti uvoza, a kmetje si tega želijo ter, da se poveča 

domača promocija, da se poveča promocija pri prodaji domačega mesa (tudi kasnejših predelanih 

izdelkov). 

- Enotna aplikacija za vnašanje novorojenih živali (kot je Volos), le da je ta združljiv z ostalimi aplikacijami 

(primer za računalniško vnašanje za prepustne obrazce), prav tako pa da bi imeli možnost vnašanja za vse 

druge podatke (primer takšnih aplikacij se že najde, pri tem se lahko izpostavi, da vzame preveč časa za 

vnos), takšen izziv se pojavi zaradi preveč birokracije. 

- Slaba odkupna cena predstavlja za celoten sektor izziv, da bi govedorejci stopili skupaj in vzpostavili 

pozitivno ceno odkupa, da se kmetijstvo obnese, da si kmetje ne delajo v minus, pa tudi da se kmetje 

povežejo oz. vzpostavijo pogodbe z odkupovalci. 

 

Predlogi rešitev v novi skupni kmetijski politiki:  

- Premija za dojilje – nujna: želimo si tudi premijo za pitance (le ta je bila ukinjena). 

- Višje podpore za kmetije na OMD (določiti prag ter delež strmin na kmetijo, da je upravičena do prejema 

višje podpore). 

- Masne bilance, s tem  da vemo koliko mesa se v Sloveniji zakolje in koliko se sploh proda - nadzor nad 

“evidenco” prodanega slovenskega mesa in dejansko prodajo slovenskega mesa. 

- Legalizacija že zgrajenih objektov (dokazovanje za nazaj),  ki so bili zgrajeni v nekem roku (npr. 3 leta) 

pred razpisom, ker takega razpisa ni bilo bodisi je bil kmet neuspešen na razpisu. Vsa dokazila za gradnjo 

verodostojna. 

- Manj birokracije pri pridobivanju gradbenih dokumentov. 

- Uveljavitev preprostih razpisov za kmetovalce, ki imajo čredo dojilj, saj le te ne potrebujejo zelo 

zakompliciranih hlevov za ta način dela. 

- Hitrejše reševanje kreditov oz. hitrejša odobritev kredita (primer nakup zemlje in kratko odprti razpisi). 

- Dodana vrednost: usposabljanja, ki bi kmetom predstavila, kako priti do licenciranih živali oz. do telic in 

bikov s pedigrejem, saj imajo le te višjo začetno ceno in po drugi strani je to dodana vrednost za kmeta in 

je to pokazatelj, da kmet dobro dela in da ima dobro čredo dojilj (povod za delno preusmeritev iz pitanja 

je zelo nizka odkupna cena). 

- Razpisi za specialno mehanizacijo (gorske kmetije). 

- Razpisi za postavitev ograje in zaščite pred divjadjo (električne mreže). 

- Več sodelovanja med lovci, svetovalno službo in kmeti (za zaščito pred divjadjo). 

- Več specializiranih svetovalcev za ta sektor, dostopnost znanja. 

- Razpisi za vaške in mobilne klavnice. 

- Razpisi za sodelovanje in povezovanje lokalnih kmetov, blagovne znamke, skupni nastop na trgu. 

- Postavitev minimalnih odkupnih cen. 

 

Ostalo: 

- Povišanje subvencij pri ekološkem kmetovanju.  



 

- Subvencije oz. dodatek, za tiste ki kupujejo živali za nadaljnjo predelavo/prodajo od lokalnih kmetov 

(kmet kupi od drugega kmeta žival, uveljavljanje in spodbujanje kupovanja domačih plemenskih živali). 

- Bolj podrobna izobraževanja za KOPOP, ciljno in sektorsko usmerjena, nadgrajevanje izobraževanj, da se 

ne posluša vsako leto isto. 

- Možnost izbiranja med izobraževanji (npr. če te zanima še drug sektor in nisi vključen v KOPOP, da se ti 

še vedno lahko prizna kot del izobraževanja). 

- Primeri dobrih praks, tudi tujina. 

- Več razpisov, ki bi bili namenjeni samo mladim prevzemnikom. 

- Nerganjez razlogom, ker se objavljajo informacije o uvozi iz leta 2018, ob tem se tudi cinično sprašujemo 

zakaj se je cena tako zelo znižala? 

- Primerov dobrih prakse glede na biodiverziteto, da se kmetom predstavi intercropping pa tudi ostale 

kombinirane setve (podsevki koruze, v ječmen se seje krmni grah, detelja). 

- Razpisi za gorske kmetije in gorsko mehanizacijo, v hribih se lahko namakanje rešuje z cisternami, ki imajo 

nameščen top. 

- Primeri dobrih praks: delavnice na kmetijah (izpopolnjevanje znanja, obnovitve).  

- Tehnološki vidik: povezovanje sektorjev, npr. govedorejcev in prašičerejcev - vzpostavitev kolobarja, npr. 

košnja zimske ozelenitve s strani govedorejske kmetije na površina prašičjerejske. 

- Določiti in opredeliti kdo je aktiven kmet, več subvencij za tiste, ki so kmečko zavarovani, da se bo 

ohranjalo poseljeno podeželje in da kmetom zagotovljen ekonomični položaj. 

- Več sredstev za košnjo strmin, razlika naj bo med kmeti, ki strmine le pasejo in tistimi, ki strmine tudi 

kosijo. 

- Ločiti med ravninskimi kmetijami, ki so pod OMD in gorskimi kmetijami, več bonitetnih točk za slednje. 

- Višje podpore za gradnje v gorskih območjih, saj je gradnja dražja. 

 

 

 

 

  



 

3. POLJEDELSTVO 1 

 

Moderator: Anja Mager 

Zapisnikar: Ana Krajnc 

Sodelujoči: Polona Globočnik, Katja Keržič, Jernej Peterkovič, Žan Koroša, Jožica Vodopivec 

 

 

 

 

Povzetek:  

 

 

  



 

Vsebina: 

 

Izzivi sektorja in predlogi rešitev 

 

- Izziv je cena pridelkov, ker nas že tako stiskajo z omejitvami, saj moramo čimveč pridelati, da smo 

rentabilni; doma sejemo koruzo, žita, metuljice in oljnice. 

- V poljedelstvu je cenovni problem, ker se cene nižajo. 

- Nujno je, da se vzpostavi red pri odkupnih cenah, saj je dobro vedeti kaj se lahko pričakuje pred setvijo, 

tako pa moramo biti trgovci sami in si sami poiskat kupce in se povezati, da bomo izvozili v tujino. 

- Predlagamo, da bi se na razpis za skupno mehanizacijo (tudi v prihodnje) lahko prijavili 2-3 kmetje skupaj. 

 

Ekonomski vidik: 

- Upravljanje s tveganji: ekonomski problem je zavarovati pridelek, neka sredstva se dobi nazaj, vendar si 

v minusu, če kupuješ od drugih. Pri poljedelstvu ne moremo postaviti mrež kot pri sadjarstvu (sadjarji imajo 

prednost). 

- Država da nekaj zraven za zavarovanje, pri toči se občina odloči ali bo dala kaj zraven (polovico 

zavarovanja krije občina).  

- Prekmurje zaostaja za celo državo, a je pri tem prehitela Prlekijo. Na območju reke Mure bi lahko bilo 

narejeno namakanje. Namakanje bi se lahko naredilo povsod in bi kmetje začeli drugače razmišljati in še 

kaj drugega pridelovati. 

 

Razpisi: 

- Pričakuje se razpis za precizno mehanizacijo (julij), kar je ok za večjo kmetijo, ker je cenovno drago, 

manjkajo pa razpisi za manjšo mehanizacijo (npr. škropilnice imamo zelo stare) →  lahko bi bil razpis za 

škropilnice v vrednosti npr. 4000€ in bi dali zanjo 2000€ – veliko kmetov bi se za to odločilo; namreč 

kontrolorji, ki pregledujejo škropilnice pravijo, da so prestare, razpisov pa ni. 

- Prvi smo po traktorjih na število prebivalcev, isto je pri strojih – nova mehanizacija bi pomenila, da bi se 

zmanjšala poraba fitofarmacevtskih sredstev in bi se tako lahko prihranilo. Menim, da bi se morala 

mehanizacija oz. škropilnice posodobiti – npr. kdor ima le te starejše od 10 let (prihrani in stremi k 

ekološkim razmeram). 

 

Okoljski vidik: 

- Če bomo primorani uporabljati za 50% manj škropiv in FFS bo manj pridelka, razen, če ne bomo več delali 

na neprezimnih pridelkih in napraskali hlevski gnoj,  saj so nas v zadnjih letih (po osamosvojitvi SLO) 

forsirali, da moramo pridelati čim več, sedaj to ni več ok, in je takoj bolj zdravo. Vse je odvisno od 

vremenskih pogojev. Več umetnega gnojila se takoj vidi na njivi in pridelkih. Nekateri se čudijo, kako lahko 

pridelajo samo toliko, drugi pa več. Bo problem. Že tako se gnoji manj kot bi se lahko, npr. Nemci imajo 

manjše omejitve in nam je težje dosegati parametre, ni variante. 

- Kakšna bo rentabilnost kmetije? Je malo optimistično, potreben je večji prispevek kmetov pri oblikovanju 

kmetov pri politiki. Izpad dohodka – kako bodo pokrivali izpad dohodka? Dali so samo smernice, ni 

finančne podlage! 



 

- Naj se najprej spremenijo ukrepi. Praha v KOPOP je prinesla probleme, saj določeno FFS drugo leto ni bilo 

več dovoljeno in se je njiva zaplevelila. Potrebno je bilo iskanje rešitev, zato smo posejali sončnice, ampak 

vsako leto moraš imeti določeno površino prahe in vsako leto se eno njivo na novo zapleveli - sončnice 

moramo pomulčiti, ker ne medijo.  

- Naj bodo ukrepi smiselni. Vsaka kmetija naj se z ukvarja z ekološkim kmetijstvom na eni njivi, tako pa 

moraš 10 procentov površin spreminjati, enkrat tu drugič tam in je problem zapleveljenja.  

- Ukrepe si izmišljujejo ljudje, ki ne kmetujejo. Predvidevam, da kolobar ostaja, a če že ima kmet npr. 5 ha 

obdelovalnih površin in eno njivo, ki ima 40 arov v EK, ne bo še vseh njiv zapleveljal. 

  

Znanje: 

- Težko je kar naenkrat preiti v EK. 

- Potrebujemo seznam FFS, ki jih lahko uporabljamo v določenih kulturah, če smo v teh ukrepih, saj tudi 

trgovci in svetovalci ne znajo svetovati. 

- Največ se bomo morali naučiti kako preiti do tega, da imaš po eni kulturi manj plevelov, lahko bomo imeli 

lucerno gor, ki pomaga proti plevelom ali koruzo ali žito. Prehud preskok bo problem, že sedaj se lovimo 

koliko in kdaj škropiti? Izobraževanja za uporabo FFS, a na predavanjih nič ne izveš novega. Izziv bo, da bo 

manj bolezni in plevelov, če ne bodo pleveli in bo slabši pridelek. 

- Želimo si, da se izboljšajo izobraževanja, kmetijski svetovalci bi morali aktivno obnavljati znanje, mogoče 

so preobremenjeni, a ti določeni oz. nekateri ne znajo povedati kaj in kako, čeprav se moramo obrniti 

nanje, kvaliteta svet služb bi morala biti boljša. 

- Znanje za delo na polju pridobivamo tako, da se velikokrat učimo sami, gremo na ekskurzije v tujino, pri 

sosedih, na predavanjih v sklopu KOPOP, znanje prinesejo tudi nekateri svetovalci specialisti. 

  

Sodelovanje: 

- Izkušnje največ prinesejo. 

- Pri mehanizaciji (skupne nabave), sodelovanje pri strojnem krožku. 

- Starejši slabe izkušnje pri skupni mehanizaciji, toda mladi smo bolj pripravljeni deliti in se učiti drug od 

drugega. 

- Do 5 kmetov skupaj je v redu, da se koristi mehanizacija na več hektarjih, je pa problem kako kmet skrbi 

za mehanizacijo, eni skrbijo drugi ne, zato bolje, da jih je manj (2-3). Najti je treba kompromise, saj je fajn, 

da so kmetije skupaj in da se stroji gibajo na enem mestu. 

 

 

  



 

4. POLJEDELSTVO 2 

 

Moderator: Doris Letina 

Zapisnikar: Anja Fortuna 

Sodelujoči: Daniel Zemljak, Tadej Smrdel, Timotej Horvat, Marija Brodnik Lodewijk 

 

 

 

 

Povzetek: 

 

  



 

Vsebina:  

 

Izzivi in predlogi rešitev: 
 
Ekonomski vidik:  
- Težava in velika grožnja je monopol trgovcev in poceni uvoz (po (skoraj) dumpinških cenah). 
- Višja dodana vrednost v predelanih izdelkih, vendar to zahteva dodatne resurse. 
- Cene poljščin so prenizke, 
- Pri pogodbeni vezavi cene velikokrat nižje, kot pri direktni prodaji. 
- Previsoke zavarovalne premije in pristranska ocenitev škode. 
- ČE pogledamo na dolgi rok: če se kmetija razvije in dobi primerne cene, lahko (pre)živi brez subvencij, 
vendar trenutno veliko prenizka dodana vrednost. 

 
Okoljski: trend, ki ga bo potrebno upoštevati.  
- Potrebno stremeti k okolju, toda to terja posodobitve, ki stanejo. Potrebne določene investicije - nova 
tehnologija, mehanizacija - menjava traktorja itd.  
- Kdo mora prevzeti strošek prehoda na ekološko kmetovanje? Nekaj mora prevzeti država - da se lahko 
to zgodi prej.  
- Podpora kombinirani setvi, ki pomeni zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil, pesticidov), podsevki 
(trave sajene v koruzi - ohranjanje mineralnega gnojila - faktor 0,3 površine. Dvojni dobiček iz tega: 
zmanjša se prehod po poljih - manjša poraba nafte, dvojni produkt. Potrebne podpore v obliki subvencij.  
- Potrebni tudi podporni specializirani razpisi. 
 
Sodelovanje:  
- Možnost kolektivne naložbe - takrat ko bi šel ti rad na njivo bi šel tja še sosed - ker je potrebno iti na 
njivo v optimalnih pogojih. V praksi se pokaže, da je težava s kombiniranjem. Vremenske razmere ne 
zadovoljujejo vsem kolektivnim partnerjem, saj ko rabi eden, rabijo vsi.  
- Kolektivna prodaja - skupna prodaja: zahtevna zakonodaja - če želiš prodajati izdelke od ostalih. 
Potrebne so poenostavitve. 
- Slabe izkušnje z zadružni povezovanjem.  
- Zaradi nizkih cen vsak išče najboljšega kupca. 
- Na tem področju na splošno zelo kompleksna zakonodaja. 
 
Znanje: 
- Znanje pridobivamo preko Google-a, Youtube-a. 
- Svetovalna služba: gremo na obvezna predavanja. Glede birokracije tudi na svetovalni službi ne znajo 
vsega, kar se tiče specialnih znanj pa se znanje sploh konča. 
 
Ostalo: 
- Ko se prijavljaš na razpis ni dobro. da moraš biti že zavarovanec - sploh če imaš prej službo, ki jo pustiš v 
primeru, da dobiš sredstva.  
- Cilji se spreminjajo - ker greš z nekim določenim znanjem, ki ga kasneje nagrajuješ. Zato bi morali biti 

razpisi bolj fleksibilni. Sploh razpis za prevzem kmetije. 

  



 

5. PRAŠIČEREJA 

 

Moderator: Polona Globočnik 

Zapisnikar: Anja Mager 

Sodelujoči: Jernej Peterkovič, Marija Brodnik Lodewjik, Jakob Globočnik, Žan Koroša, Andrej Golenač, 

Peter Pribožič, Jan Mehak 

 

Povzetek: 

 

 

 

 

 

  



 

Vsebina: 

 

- Prodaja kvalitetnih izdelkov iz mesa prašičev je način dodane vrednosti, ki  lahko pomeni dodaten vir 

prihodka.  

- Prašičereja je perspektivna panoga, ki mora dosegati v osnovi dobre rezultate, pri plemenskih svinjah 

dovolj visoko plodnost, minimalne izgube pujskov in nato v pitanju dobre rezultate. Brez doseganja dobrih 

rezultatov je seveda vprašljiva ekonomika reje.  

- DŽ prašičev je namenjen dobremu počutju živali posledično pa so lahko boljši rezultati. Hkrati pa je to 

dodaten vir prihodkov na kmetiji ki redi prašiče.  

- Prašičereja povsod v svetu, ki je razvita je v ozadju pripravljenost za skupno nastopanje in sodelovanje. 

Tu je izziv brez dobre organiziranosti je težko voditi proizvodnjo.  

- Problem v Sloveniji je da ni sodelovanja med rejo plemenskih svinj in rejci pitancev. Glavnina pujskov za 

velika pitališča se uvaža iz severnih držav, kar je škoda.  

- Ekonomika je večja pri reji plemenskih svinj, primerno tudi za manjše kmetije.  

 

Ekonomsko stanje in razpisi: 

- Razpis za plemenske svinje naj bo namenjen tej panogi, potegnil bo samo ta velike kmetije (do 100 

plemenskih svinj) tamle kmetije padejo ven pri takih razpisih. Ne moremo postaviti porodnišnice za 10 

plemenskih svinj. Želi tabelo, razpon za vse kmete. Ker tu padejo ven. Sploh ne morejo kandidirati. Tako bi 

manjše kmetije lahko kandidirale. Vse se piše za velike. 

- Prašičereja je na dnu. Če želimo obnovit čredo, ne morem ker 5 plemenk ne morem kupit, ne vem kje bi 

jih dobil, nimaš svojega merjasca, če ga imaš si na boljšem. Ni semen ali pa je tako slabo seme, da imaš 

takoj 3 teden zamika, svinje se pregonijo. Če bo šlo tko naprej, bolje da gremo v kaj drugega. 

- Med mladimi je manj prašičerejci ker je negotov trg. Odvisen si od mesnic, Ni več vzdržno. Stroški so 

veliki, ko si preračunaš in pride meso iz tujine je grozno. Sektor v težavah.  

- Sreča ker te pujse prodamo končnemu kupcu, ki jih redi naprej. Če bi ble pogodbe in bi se trg zaprl, bi bila 

cena nižja.  

 

Okoljski vidik: 

- Uporaba antibiotikov: Slovenija ima tako že nizko porabo, smo na dnu. Italija, Španija imata veliko več. 

Vendar minimalna uporaba potrebna za proizvodnjo.  

- Ekološko kmetijstvo: osnovna čreda skozi zunaj, sveža detelja, ječmen, grah, pšenica. Če pogledamo širše, 

uporaba FFS - letos je ok, lani je bilo mokro, če nisi šprical je bil slab pridelek (bolezni) ni užitno, ne moreš 

krmimo živalim. 

- Ekološko je okej samo že sedaj nismo samooskrbni, to bo še zmanjšalo pridelavo. 

- Prašičereja je problem da je ne moremo preusmeritev v Ekološko, saj je problem pridelati ekološko krmo.  

- Rešitev pri manjših prašičerejcih tudi dopolnilna dejavnost - dodana vrednost (živi prašiči, klavnica, 

predelava - prodaja na domu, tržnica). 

- Uporaba mineralnih gnojil: če ne gnojimo, ne bo rastlo. Gnoj trosi s certifikatom. Že zdaj problem prodati, 

zatem bo cena višja. Na hribih je lažje, lahko se pase zunaj. Kjer se bodimo z intenziteto je večji problem. 

Skozi pridelke je lažje prodajat. 



 

- Predlog: stroškovnik koliko dodatnih stroškov nam bi prineslo ekološko kmetovanje.  

- Če se ne bodo vse države tega držale, bomo spet trpeli zaradi uvoza.  

- Problem financ: z večjimi prihodki se da kmetovati, če ni manevrskega prostora, je težko. Odkupne cene 

so slabe.  

- Dobrobit živali: zelo zadovoljni z ukrepom in je prav da je. Vsi so se ga posluževali.  

- Potrebno je obnoviti plemensko bazo. Ukrep za vzrejna središča za seme. Da bomo lahko delali za naprej. 

Za tiste, ki nimajo lastnega merjasca. Trenutno pride 20€ doza za eno osemnjevanje. Kar je že velik strošek, 

če osmenjevanje ni uspešno.  

 

Tehnološki vidik: 

- Digitalizacija bolj slabo pride v poštev. Smo premajhni.  

- Smiselna je trgovska digitalizacija.  

 

Znanje: 

-  Šole zelo zaostajajo.  

- Veliko preko forumov, skupine na facebooku. 

- Formalno znanje preko svetovalne službe je zelo uporabno. 

 

Sodelovanje:  

- Prašičerejci Dolenjsko Posavsko društvo. So povezani. Starejši so tam. Potrebno bo, da bodo mladi šli tja. 

Aktivno vključevanje. Se vidi, kje je prašičereja močna. Prleki. Brežice je šibko. SE pozna, kjer je sektor 

močan tam je povezovanje in sodelovanje vidno, kjer ga ni šepa.  

- Sodelovanje z drugimi kmeti: Je složnost, vendar ni konkretnih projektov. Želja je po sodelovanju s sosedi. 

Potrebna je še pravna podlaga.  

- Pripravljenost po sodelovanju je večja kot v prejšnji generaciji. Ni več tiste stare železne srajce.  

- Problem pride pri trgovcih.  

- Prašičerejci se moramo povezovati po celi Sloveniji.  

- Rabimo več osemenjevalnih centrov. 

 

Izzivi sektorja:  

- Sektor na robu preživetja.  

- Problem pridelave krme ob slabih vremenskih pogojih.  

- Izobraževalni sistemi v Sloveniji so osredotočeni na govedorejo. 

- Problem povezovanja zaradi osredotočenosti panoge na posamezna območja (Štajerska, Prekmurje).  

 

Predlogi rešitev v novi skupni kmetijski politiki:  

- Razpisi morajo biti napisani za družinske kmetije, ne zgolj za velike. 

- Zadovoljni z ukrepom dobrobit živali, ki se mora ohraniti.  

 - Potrebna je obnovitev plemenske baze. 

- Finančna podpora za osemenjevanje preko semen (za tiste ki nimajo plemenskih svinj).  



 

 

Ostalo: 

- Predlaga se IZRAČUN STROŠKOVNIKA, koliko bi kmetom prinesla preusmeritev v ekološko pridelavo in 

predelavo (stroški in dohodek). 

- Rešitev vidimo v dopolnilnih dejavnostih, ki dajejo prašičjereji dodano vrednost. 

- Ekološka prašičereja naj se spodbuja na  vodovarstvenih območjih, na območjih KOPOP. 

- Že sedaj minimalno uporabljamo antibiotike, s temi ukrepi nas bodo še bolj omejili. 

 

  



 

6. DROBNICA 

Moderator: Rok Damijan 

Zapisnikar: Klavdija Bastl Enci 

Sodelujoči: Gregor Mlakar, Matevž Pretner, Rok Koželj 

 

 

Povzetek:  

 

  



 

Vsebina: 

Izzivi in predlogi: 

 

Razpisi 

- Trenutno razpisi usmerjeni le v postavitve električnih ograj in urejanje problema z divjadjo/zvermi. 

- Pametno bi bilo, da bi bili razpisi bolj usmerjeni v obnove hlevov ali nove gradnje ter spodbujanje 

kmetijstva z drobnico. 

- Potrebno začeti razmišljati o gorskih kmetijah. Morali bi biti nagrajeni, da se trudijo ohranjati gorsko 

kmetijstvo. Preveč razpisov se obrača na ohranjanje okolja, potrebno pa je začeti razmišljati o ohranjanju 

različnih kmetov (iz različnih okolij - prenos tradicije).  

- Pozablja se, da se nekje tudi na ravnini ne pridela nič, ker je zemlja res slaba, zaradi določenega tipa tal. 

 

Okoljski vidik: 

- Velik problem so zveri nad katerimi se je izgubil nadzor.  

- Veliko kmetij ima konvencionalno kmetijstvo, vendar niso v sklopu ekokmetijstva, čeprav ne uporabljajo 

fitofarmacevtskih sredstev, uporabljajo pa samo organska gnojila. 

- Zakaj se ne smejo drobnice pasti na površju, ki je v KOPOP - max. eno leto, saj je na takšnem območju 

zelo težko vzdrževati to pet let. jelenjad - popase travnike, ki zmanjšajo hrane za njihove drobnice. 

- Smo premajhna skupina in tako nimamo tako velikega vpliva. Kupujejo drug od drugega, da se podpirajo. 

- Modri jezik: niso breje, manj jagnjeti, problem tudi, da ne moreš prestavit celjenja, torej način kako se to 

dela. Po mnenju Gregorja je velik problem higiena Veterine - na vsaki kmetiji svoje škornje in halja (ne bi 

bil tako velik strošek). 

 

Kaj potrebuje moj sektor? 

- Premalo klavnic, ki bi klale drobnico. Želja po več klavnicah. je pa tudi problem, ker tega mesa enostavno 

potem ne vidimo na policah oz. ni niti potrošnika, ker niso seznanjeni - promocija!!! 

- Veliko tveganje je, da si lastimo malo površin. 

- Rešitev problema divjadi in zveri. Na ta način bo delo zelo olajšano. 

 
 
  



 

7. TRAJNI NASADI (SADOVNJAKI) 

 

Moderator: Rok Damijan 

Zapisnikar: Doris Letina 

Sodelujoči: Rok Damijan, Doris Letina, Klavdija Bastl Enci, Petra Marko, Alen Katonar, Petra Marko, 

Mastnak Marko 

 

 

Povzetek: 

 

 

 

 

 

  



 

Vsebina:  

 

Izzivi sektorja:  

- Trajni nasadi plačujemo štirikratni kataster, medtem ko dobimo subvencij manj kot poljedelci kjer 

je 1:1, in ni tolikšnih tveganj. 

- Razpisi se hitro spreminjajo, ni pravih informacij. 

- Dobro strukturirani kredit ribniškega sklada z nizko obrestno mero. 

- Nizke cene v sadjarstvu, cene zelo nihajo, ceno narekuje zunanji trg, iz leta v leto životarimo (živimo 

iz prihrankov). 

- Direktna prodaja potrošniku, prednost, da lahko ceno postaviš sam, cene tako bolj stabilne. 

- Pozeba, suša. 

- Velika težava znižanje pesticidov saj ni alternative, ki bi to nadomestila, ali pa je ta draga, to lahko 

povzroči dodatno krizo v sektorju. 

- Te smernice bodo privedle do manjših pridelkov, nihanja v letini. 

- Bili v percepciji ali se splača nadaljevati. 

- Primanjkuje nam znanja. 

- Potrebne smernice za trajnostno pridelavo. 

- Vedno novi škodljivci, zato to obvladovanje zelo težko že s pesticidi, kako šele brez. 

- Primerjava med državami ni možna, ker na poljskem lahko uporabljajo marsikaj kar mi ne smemo, 

jabolka pa vseeno vozijo k nam poceni s snovmi, ki pri nas že 20 let niso dovoljene. 

- Trgovci bi morali spodbujati slovensko. 

- Ni vzpostavljene kontrole uvoza (kakovosti, ostankov…). 

 

Predlogi rešitev v novi skupni kmetijski politiki:  

- Povečanje biodiverziteve z rastlinami v nasadih, da zemlja pridobi hrani. 

- Znanja in smernice. 

- Promocija naše biodiverzitete. 

- Izenačenje standardov med državami (za nas -50 pomeni skoraj ekološko, za ostale države pa se 

50 sploh ne bo poznalo), naj dovoljeno za vse države v evropi isto. 

- Pomembna promocija. 

- Vzpostavitev učinkovite kontrole. 

- Vzpostavite. protitočnih mrež, namakalnih sistemov, povečanje stopnje sofinanciranja 

zavarovanja. 

- Razpisi za posodobitev specialne tehnologije. 

- Spodbujanje sadjarskih krožkov (prikaz rezi, strojev, izmenjava izkušenj…), vsakoletni seminarji. 

- Poenostavljeni pavšalni razpisi (kot pri vinogradništvu). 

- Sprotno obveščanje. 

 

  



 

8. TRAJNI NASADI (VINOGRADI) 

 

Moderator: Urška Skube 

Zapisnikar: Nastja Gregorec 

Sodelujoči: Martin Tomše, Alen Katonar, Žan Bric, Marko Breznik 

 

 

Povzetek:

 



 

Vsebina: 

 
Ekonomski izzivi 

- Promocija domačega vina, ki je zelo kvalitetno in cenjeno (bolj v tujini kot pri nas).  

- Problem je cena vina - je prenizka za normalno preživetje - rešitev: da bi določili spodnjo mejo. 

- Dobra rešitev tudi izvoz (ker je pridelava v Sloveniji velika).  

- Denarna podpora pri obdelovanju površin.  

- Upoštevati je potrebno tudi uvoz - Štajerski grozdje se je izvažalo v Avstrijo, ko so to prekinili, se je pojavilo 

več grozdja, več viška je vina.  

- Ideja - država bi zaščitila slovensko grozdje, da bi se najprej to porabilo, potem bi se uporabilo drugo.  

 

Razpisi: 

- Razpisov izključno za vinogradništvo ni bilo, razen za namakanje in proti točnih mrež.  

- Najbolj aktiven je razpis za prestrukturiranje (obnova starih vinogradov).  

- Dodatna sredstva za strmino - težja pridelava in predelava grozdja, težja postavitev.  

- Poenostavljeni razpisi, različna navodila.  

- Razpisi za specialno mehanizacijo- ekološka obdelava.  

 

Okoljski vidik 

- Iz leta v leto imamo manj snovi, ki jih lahko uporabimo, je pa tudi vedno več naravnih pripravkov, ki jih 

lahko uporabimo znotraj ekološkega kmetovanja.  

- Interspecifične sorte, ne le žlahtne sorte--->medvrstni križanci- potrebne izboljšave  

- Herbicide bo potrebno zmanjšati oz. nadomestiti, kar pa morda ne predstavlja take ovire. 

- Rešitve so - npr. pletveniki, ki je lahko dvorezni meč.  

- Ideja: mini ovce (primer dobre prakse iz Nove Zelandije).  

- Rešitve: zastiranje tal, aktivna pena ki uniči plevel (podobno kot ogenj -kar je spet dodaten ogljični odtis). 

 

Tehnološki vidik 

- Pomoč pri nabavljanju strojev, specializirana kmetijska mehanizacija (ekološko vinogradništvo). 

- Preveč vinogradnikov še vedno dela na masovni pridelavi in ne na kvaliteti. Kontrola realne količine 

pridelka in realne površine vinogradov.  

- Podpora pri nabavi mehanizacije - lažje  zagotavljanje okoljskim omejitvam. 

- Optimizacija tehnologij, res je da ima vsak nekaj svojega in to nadgrajuje in implementira, vendar je 

potrebno gledati tudi na celoto, in slediti nekim skupnim smernicam.  

 

Znanje: 

- Potreba po dodatnem znanju je. To kar dela svetovalna služba je bolj splošno in veliki vinogradniki že 

vedo.  

- Potreba po specifičnih znanja, ker znanja je premalo.  Povezovanje in deljenje dobrih praks.  

 

Sodelovanje 



 

- Premalo sodelovanja, z majhno količino ne prideš na trg.  Je pa odvisno od posameznika in ekipe, kdo bi 

bil za. 

- Vzpostavitev zadruge, ki bi delovala na pravičen način. 

 

Kaj potrebuje moj sektor 

- Promocija (tudi na tujih sejmih). 

- Povezovanje (tako med regijami kot na državni ravni). 

- Strokovna izobraževanja. 

 

Izzivi sektorja:  

-Pametno vinogradništvo. 

- Pričakovano zmanjšanje pridelovalcev. 

- Cena grozdja je prenese novih postopkov pridelave in uporabi tehnologije.  

- Butične kleti, vsak dela s svojo znamko, rabimo generično telo, ki bi nam podal neke smernice da bi 

potrošnik imel merodajne podatke. 

- Neprijavljeni vinogradi- nerealne količine prijavljenih pridelkov in obdelovalnih površin (SIVI TRG). 

- Največji izziv:  problem so pleveli. 

- Marketing - kako to prodat na trg. 

  



 

9. TURISTIČNE IN IZLETNIŠKE KMETIJE 

Moderator: Anja Fortuna 

Zapisnikar: Ana Krajnc 

Sodelujoči: Lenart Košir, Martin Jožef Tomše, Žan Bric, Barbara Remec, Žiga Moneta 

 

 

 

 

 

 

 

Povzetek: 

 

 

 

  



 

Izzivi sektorja:  

 

Ekonomski vidik: 

- Ukrepi so: nepovratna sredstva, krediti, poslovni načrt (kredit, druga sredstva) za izletniško kmetijo – 

pridobitev gradbenega dovoljenja. 

- Problem je sezonskost gostov (poletni meseci, investicije so potrebne). 

- Poplačilo truda, večina hrane se namreč pridela doma, zato mora trud biti poplačan. Kupi se na primer 

samo zelenjava, ostalo se pridela doma - vendar vsega ne moreš pridelati sam, lahko pa greš na drugo 

kmetijo in kupiš ostale izdelke = POVEZOVANJE z okoliškimi kmetijami →  hrana, ki se je ne pridela doma, 

bi morala biti z okoliških kmetij in ne iz trgovin, tako bi tudi kmetije imele dokaz, da je iz istega okoliša in 

je doma pridelana (da ni izkoriščanja, da se prodaja kupljena hrana). 

 

Razpisi: 

- Za investicije (npr. wellnes objekti, sobe, bazeni) →  zaokrožena ponudba, da je gost lahko cel dan doma 

na kmetiji). Vključen bi moral biti razvoj ostalega podeželja, da ima gost dostop do naravnih in drugih 

turističnih znamenitosti (dodatne aktivnosti, infrastruktura, dostopnost), npr. spodbuda za šolo jahanja 

(neke zanimive stvari, saj je podeželje lepo – raziskovanje podeželja). 

- Za promocijo →  portal turističnih kmetij slabo deluje (Booking), potreben bi bil zagon spletne strani 

turističnih kmetij za samopromocijo kmetij – subvencija za samopromocijo (izdelava spletne strani je 

strošek)! 

 

Okoljski vidik: 

- Okolje se lahko uporabi kot promocija (čisto okolje). 

 

Upravljanje s tveganji: 

-  Za promocijo, da turisti pridejo, kakšno pomoč pričakujete? →  portal turističnih kmetij slabo deluje 

(Booking), zagon spletne strani turističnih kmetij; samopromocija kmetij – subvencija za samopromocijo 

(izdelava spletne strani je strošek)! 

- Največje tveganje z vidika sredstev oz. koliko se usmerjate v to, da stvari, ki jih pridelate doma tudi 

prodate gostom? Goveje meso se prodaja okolici, sosedom, a je bolje plačano, če se proda gostom čim 

več. So težave pri izdajanju računov pri vsakem izdelku posebej? Lažje je prodati kot paket, ker je manj 

računov .. Kako se oblikujejo paketi (spanje in hrana kot paket ali vsaka stvar posebej)? Po dogovoru, je 

tudi stalna ponudba. 

- Slovenci so najbolj problematični gostje, ker odpovejo rezervacijo tik pred prihodom (direktna 

rezervacija; pri Bookingu je plačilo rezervacije), in ni plačila vnaprej oz. ni zavarovanja za rezervacijo. 

- Zakaj bodo gostje prišli k vam (Žan), kaj ponujate? V okolišu je razvit športni turizem (padalstvo, supanje), 

kar zadrži gosta, pozimi pa imamo mini wellnes, vendar ni nekih kulturnih znamenitosti, zato gost ni 

tednesko zaposlen z ogledi … je pa sicer Vipavska dolina znana po kulinariki, vinu … kar nekatere tudi 

privablja. 

 

Tehnološki vidik: 

- V tem sektorju ni potrebne specifične mehanizacije, a primanjkuje razpisov za specifično aktivnost. 



 

- Način kmetovanja preostalih sektorjev je možen samo skupaj s turizmom (v primeru Corona krize) – 

izdelki samo tako gredo na trg. 

- Sektor je odvisen tudi od ostalih dejavnikov na kmetiji, TK združuje ostale panoge in turizem, z vidika 

znanja pa potrebno imeti večji spekter znanja. 

 

Znanje: 

- Registracija za začetek, da registrirajo dopolnilno dejavnost 

- Radi bi, da bi obstajala zbirka z informacijami (od registracije naprej, svetovalci samo rečejo: pojdite tja 

in tja). 

- Informacije, ki bi nam prišle prav: gradbeno dovoljenje za nastanitve, za izgradnjo prenočišč … 

- Ne znamo se dobro prodati, ker imamo premalo znanja. 

 

Sodelovanje: 

- Želimo si povezovanja kmetij, ker so nekateri zaprti in izolirani in se ne želijo povezovati (npr. kompleks 

terme Čatež). Lahko bi se skupaj z njimi naredili turistični paketi in bi se tako povezali. 

- Povezovanje z drugimi ponudniki turističnih storitev (muzeji, …) 

 

Predlogi rešitev v novi skupni kmetijski politiki:  

- Potrebno je definirati definicijo turistične kmetije in hotelirjev (dokumentacija), ker nekateri smatrajo, da 

je to isto in imajo napačna pričakovanja. 

- Potrebna je dodatna ponudba, kako zadržati goste (dodatne vsebine, ki bi goste zadržale več dni), kako v 

zimskih mesecih nadoknadit oz. privabit goste (ni smučišč). 

- Cilj je zadržati gosta čim dlje na kmetiji. 

- V tej panogi bi si želeli več znanja – kako registrirati dop. dej., pri promociji, marketingu… 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@zspm.si 

mladikmetje@zspm.si 

www.zspm.si 

https://www.facebook.com/zvezaspm/ 

facebook skupina Mladi kmetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetijstvo je naše najbolj modro prizadevanje, 

saj bo na koncu najbolj prispevalo k resničnemu bogastvu, dobri morali in sreči. 

T. Jefferson 

 

 

 

 


