
SVETOVANJE S PODROČJA DUŠEVNEGA
ZDRAVJA ZA MLADE V TUJINI

R A Z I S K A V A



Pri Zvezi slovenske podeželske mladine (ZSPM) – edini nevladni
organizaciji v Sloveniji, ki se aktivno ukvarja z mladimi s podeželja in
mladimi kmeti, nas skrbi, kaj bo COVID - 19 prinesel vzporedno s
sledečo gospodarsko krizo. Najbolj nas skrbijo že razrahljani in okrnjeni
odnosi med družinskimi člani na kmetijah, ki bodo zaradi pandemije in
gospodarske krize še bolj prišli do izraza. Prve nevarnosti so že vidne. 

V Sloveniji področje duševnega zdravja, posebej za kmetijstvo, ni
urejeno (tako kot je to urejeno v tujini) in kmetje nimajo nikogar, ki bi
jim v teh čudnih in težkih časih pomagal v duševni stiski. 

Na ZSPM se želimo pripraviti na prihodnost. Zavedamo se, da le-ta za
nikogar ni obetavna. Razmišljamo o možnostih ureditve tega področja
pri nas, ki bi lahko zagotovile dolgoročno vzdržnost in napredek
kmetijskega in podeželskega prostora.

Delo in življenje na kmetiji namreč zahtevata sodelovanje celotne
družine, za kar so ključni dobri medgeneracijski odnosi. Kmetijstvo
predstavlja nestabilno življenje, ki ga velikokrat vodijo naravne ujme,
ekonomska nestabilnost, nespoštovanje in nerazumevanje širše družbe.
Sedaj pesti mlade na podeželju, še posebej mlade s kmetij, nov problem
– COVID-19. Ne samo, da se kmetje v tem času soočajo s slabimi
odkupnimi cenami, dražjim repro-materialom, oslabljeno komunikacijo,
mnogi so ostali popolnoma brez dohodka. Trg se je v določenih
panogah zaprl, že prisotni krediti in nezmožnost plačevanja le-teh pa
prispevajo k dodatnim težavam na kmetiji. Kmetijstvo je bilo že prej
oslabljeno, COVID- 19 pa je njegovo stanje še poslabšal.  e bolj so v
ospredje prišli slabi družinski odnosi, problemi dedovanj in prenosov
kmetij, ostarelosti in osamljenosti, nemoči in neznanje kje za pomoč
zaprositi, slaba socialna varnost in neurejena delovno-pravna razmerja,
neznanja, kako se soočiti z vsemi administrativnimi in birokratskimi
zahtevami v 

NAGOVOR



postopkih pridobivanja določenih dovoljenj ali urejevanja procesnih
zahtev v povezavi s kmetovanjem in dejavnostmi, ki jih kmetijstvo
omogoča kot poslovne priložnosti na kmetiji. Ureditev stanja socialnega
varstva in /ali drugih delovno-pravnih razmerij na kmetiji, bi pripomogla
k boljšemu počutju in zavedanju o zagotovljeni socialni varnosti  ter
posledično tudi k boljšim odnosom, kar vodi oziroma je v veliki večini
pot do bolj kvalitetnega življenja na kmetiji.

Kmetijski sektor je strateško pomemben za obstoj države, hkrati pa
izredno ranljiv. Bremena, ki jih nosijo kmetje so ogromna in za mnoge
težko predstavljiva. Časi, ki prihajajo bodo preizkušnja za vse. Kmetijski
sektor nas zaradi svoje ranljivosti še posebej skrbi, ker konkretnih
mehanizmov za pomoč še nimamo. Kakršnekoli informacije, kakršnakoli
pomoč bi in bo prišla prav. Zato smo v imenu mladih kmetov in nekoliko
manj mladih kmetov, pripravili raziskavo s področja duševnega zdravja v
tujini.



»Delo na sebi je tek na dolge proge in se ga
ne da "urediti" iz danes na jutri.«

(anonimno)





Avstrijska zbornica je projekt »Lebensqualität Bauernhof« pričela leta
2005, z namenom pomoči družinskim kmetijam, tj. mladim kmetom in
njihovim družinskim članom. Njihovo delo so usmerili v dve veji –
svetovanje in izobraževanje. Ugotovili so namreč, da se preko različnih
načinov izobraževanj zmanjša potreba po svetovanju. Za izvajanje
svetovanja so zaposlili dve psihologinji in izpostavili klicno linijo za
pomoč na podeželju oz. kmetiji. Svetovanje izvajajo na različne načine –
v pisarni, v poslovalnicah, na kmetiji, preko telefona (Parz, 2020). Projekt
»Lebensqualität Bauernhof« bi v slovenščino prevedli kot Kvaliteta
življenja na kmetiji. Tako bomo duševne stiske tudi naslavljali tekom te
raziskave - kot izboljšanje kvalitete življenja na kmetiji, posledično se
izboljša kvaliteta življenja na podeželju.

Klicni center oz. linija za kmete je prva kontaktna točka za majhne in
velike težave. Psihosocialno usposobljene kontaktne osebe poslušajo in
pomagajo najti možne rešitve v primeru partnerskih konfliktov in vsem,
kar je povezano s predajo / prevzemom kmetije. Telefonska linija je na
voljo od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30. Od ustanovitve od sedaj
je za pomoč poklicalo več kot 7000  kmetov in kmetic (Bäuerliches
Sorgentelefon, 2020).

AVSTRIJA
      

Vrste in načini svetovanj s področja
duševnega zdravja za mlade (in njihove starše)



     Kdo in kako izvaja svetovanje?

Svetovanja izvajata dve psihologinji, ki sta zaposleni za 20 ur na teden.
Vsaka pokriva en predel Avstrijske Koroške, t.j. Spodnja in Zgornja
Koroška. Preko t.i. telefona za pomoč na podeželju izvajata pogovore in
svetovanja s strankami. Za izmenjavo znanja in izkušenj so povezani še s
kmetijskimi in psihosocialnimi izobraževalnimi, svetovalnimi in
raziskovalnimi ustanovami ter organizacijami na državni, regijski in
mednarodni ravni. V vsaki od Avstrijskih regij imajo urejeno dostopno
kontaktno osebo, ki je na voljo za pogovor, pomoč in svetovanje glede
duševnega zdravja (Lebensqualität Bauernhof, 2020).

Svetovanje in predvsem ozaveščanje o kvaliteti življenja na kmetiji je ena
izmed prednostnih nalog zaposlenih psihologov na zbornici. Zavedanja
kaj pomeni kvaliteta življenja je pri nas zelo malo, praktično ga ni. Pa
vendar je to ključno vprašanje, ki si ga moramo postaviti vsi, tako mladi
kot starejši s kmetij: »Kaj je kvaliteta življenja na kmetiji?« Če se psihično
slabo počutim, ne bom uspešen pri svojem delu, ne bo želenega
napredka. S kvaliteto življenja na kmetiji je tesno povezano
medgeneracijsko življenje in medgeneracijska komunikacija, v našem
primeru manko komunikacije, zaradi katere prihaja do izgorelosti,
predvsem pri mladih. Ti si namreč zadajo previsoke cilje, zaradi
domnevnih ali realnih pričakovanj starejše generacije, previsoka
pričakovanja mladi povezujejo z delom brez napak – posledica ne
doseganje ciljev pa je izgorelost – slabša kvaliteta življenja. Napake se
ponavljajo iz generacije v generacijo ker se nikoli niso rešile oz. nihče
teh napak ni zaznal kot ključne za slabšo kvaliteto življenja.

Za vsako kmetijo pa je največji stres, ko se začne obdobje prenosa oz.
prevzema kmetije. V večini primerov se o prenosu ne govori, dokler do
njega ne pride. Kar je še večji stres, ker nihče ni zares psihično
pripravljen. Odpre se vrsta vprašanj, časa pa je malo, da bi se
vprašanjem zares posvetili. Ponovno pride do slabe komunikacije,
previsokih pričakovanj posledično stresa in se vrtimo v začaranem
krogu. In ker se ponovno nismo pogovarjali, se bodo te napake prenesle 



na novo generacijo in problem se nikoli zares ne bo rešil.

V Avstriji, na Kmetijsko gozdarski zbornici, zgoraj navedene probleme
naslavljajo z izobraževanjem in množičnim ozaveščanjem o pomenu
komunikacije preko tako imenovanih »Sistemov odnosov na kmetiji
znotraj družine«. Kaj pa pri nas? Pri nas to potiskamo na stranski tir in
se o tem javno ne želimo pogovarjati. Dokler niso stiske prehude in
mladi odidejo, kmetija pa zapre svoja vrata. Te sisteme bomo na kratko
predstavili in želimo, da se poglobite v globoko filozofijo in hkrati
enostavnost, ki se odkriva skozi preproste primere krogov in kvadratov,
se zamislite nad dogajanjem znotraj vaše družine in razmislite, če kaj od
naštetega velja za vas kako s preprostimi »triki« izboljšati odnose
znotraj družine (Fischer in Reichsthaler, 2020).



»Huda depresija vpliva na celo družino. 
Bežal sem stran od družinskih članov, predvsem od

otrok, da nisem  negativno vplival nanje. To je
povzročilo nepopravljivo škodo v družini,

ker smo se odtujili in od takrat  dalje o meni nima
nihče več dobrega mnenja.«

(anonimno)



Družinska kmetija je primarni sistem, ki se mora zavedati potrebe po
jasni opredelitvi dveh ločenih procesov, ki se odvijata znotraj nje. To sta
procesa družine – družinsko življenje in proces razdelitve dela – delovni
proces. Ločevati ta dva procesa je včasih zelo težko, sploh ker so to isti
ljudje, druge naloge. In ravno zaradi težavnosti ločevanja teh dveh
procesov je še toliko bolj ključna pravilna in redna komunikacija. »Ljudje
smo živa bitja – kvaliteta življenja nam mora biti v interesu, ker se
kvaliteta življenja tiče vsakega izmed nas. Vsi želimo biti srečni, biti
sprejeti in imeti dobre odnose drug z drugim.« (Friderike Partz, 2020).
Potrebno je dvigniti zavest in si postaviti prioritete. Potrebno se je tudi
zavedati, da je faze življenja spreminjajo. Če si danes v vlogi
prevzemnika kmetije, boš čez nekaj deset let v vlogi prenosnika.
Vmesne faze pa se dotikajo družinskega življenja, poroke, rojstvo otrok,
prihod snahe, zeta… (Partz, 2020). 

Sistem primarne družine se še dodatno skrha, kadar pride v omenjeni
sistem »vsiljivec« tj. nova oseba, npr. snaha. Snaha ni del primarnega
sistema in nikoli ne bo. Nikoli se ne moreš priključiti sistemu, v katerega
se nisi rodil. Tega dejstva se je potrebno zavedati in ga sprejeti. Kot
»vsiljivec« v sistemu tudi nimaš pravice obsojati primarnega sistema,
četudi je drugačen od primarnega sistema, ki ga poznaš od doma, ni
napačen, samo drugačen. Ni ti ga potrebno sprejeti, moraš pa se naučiti
novi sistem tolerirati. Obratno velja za primarni sistem družine, ki ga
tvorita oče-mati-sin, primarni sistem nima pravice obsojati oz.
pametovati novemu sistemu, ki ga tvorita sin-punca (snaha). Še dodatno
se odnosi znotraj sistemov zapletejo s predajo kmetije, ki je najbolj
zapleten proces v življenju ljudi na kmetiji. Se sliši zapleteno? Pozorno
preberite vse nadalje opise različnih sistemov odnosov na kmetiji in
nastala bo jasna slika o kvaliteti življenja na kmetiji (Fischer in
Reichsthaler, 2019).

Sistemi odnosov na družinski kmetiji



»Nekako upam, da bo drugo leto bolje.«
(anonimno)



Sistem 1: DRUŽINA

Sistem 1: DRUŽINA (starši + otroci)

Sistem 1.2.: OTROCI 

MOŽ ŽENA

DRUŽINSKA KMETIJA

Sistem 1.1.: STARŠI

SIN HČI HČI



Pri razumevanju sistema in vseh nadaljnjih sistemov je pomembno, da
se konfliktni oz. morebitna neskladja sistemov med seboj ne smejo
mešati. Težave na nivoju zakonskega para se rešujejo izključno znotraj
zakonskega para. Žena problemov s partnerjem ne sme reševati z npr.
hčerko, ker bi to pomeni, da hčerka posluša slabe stvari o edinem očetu,
ki ga ima. To ni prav in to se ne sme dogajati. Starša nikoli ne smeta
grdo govoriti pred svojimi otroci. Otrok se torej nikoli ne meša v
zakonske probleme in obratno. Težave z otroci se rešujejo s tistim
staršem, kjer je prišlo do težave. Npr. problem je med očetom in sinom.
Komunikacija za rešitev problema mora steči med sinom in očetom, ne
s posredovanjem matere, kar se pogosto zgodi. Imamo ogromno kmetij,
kjer se oče nikoli ni naučil govoriti oz. pogovarjati se z otroci – sinom. Tu
vedno prevzamejo ključno vlogo žene oz. matere, ki so mediator in
imajo tesnejši stik na obeh straneh (Fischer in Reichsthaler, 2019).

Živimo v času, ko vsaka generacija potrebuje 5 do 7 let več, da se
osamosvoji in odraste. Starši pa spadajo v generacijo, ki se boji za
ljubezen svojih otrok. To dvoje povezanih dejstev otežuje osamosvojitev.
Ko tem dejstvom še prištejemo vprašanje izplačila otrok, ki ne bodo
prevzeli kmetije se vprašanje prenosa/prevzema še bolj oddaljuje in
predstavlja vse večji problem (Fischer in Reichsthaler, 2020).





»Ljudje večinoma ne vedo, kako naj se lotijo
reševanja težav v duševnem zdravju.

O tovrstnih težavah se ljudje običajno ne
pogovarjamo odprto, kar privede do premalo

razumevanja in sočutja na strani tistih
ki težav nimajo.« 

(anonimno)



Sistem 2: DELOVNI PROCES NA DRUŽINSKI
KMETIJI

Sistem 2.1.: STARŠI (zakonski par)

Sistem 2: DELOVNI PROCES NA DRUŽINSKI KMETIJI
(zakonski par + sin, ki bo v prihodnje prevzel kmetijo)

MOŽ ŽENA

DRUŽINSKA KMETIJA

SIN

Sistem 2.2.: OTROCI  (sin ostane sam, sestri se odselita)

DELAVEC

ŠEF



Z družinske kmetije sta se odselili sestri in si drugje ustvarili vsaka svojo
družino ter s tem vsaka svoj sistem. Na kmetiji sta ostala starša –
zakonski par in sin, ki bo v prihodnje prevzel kmetijo. Ključno je, da se
ob novo nastali situaciji starši in sin dogovorijo kdo je v tej situaciji šef.
Kdo je tisti, ki vodi kmetijo in je odgovoren za razdelitev odgovornosti,
razdelitev dela znotraj družine. Definirati je potrebno koliko ur se bo
delalo in kaj se dobi v zameno. Potrebno je tudi ovrednotiti delovne ure.
Torej vse kar zaobjema normalna pogodba o delu. Vsak delovni proces
potrebuje sestanek, potrebuje skupni koledar  – kdaj je kdo na voljo,
kdaj so obvezni termini ipd.., potrebuje operativno skupino ali preko
družbenih omrežij ali preko elektronske pošte. Zakaj? Zaradi jasne
sprotne komunikacije razdelitve dela in pričakovanj od članov kmetije.
Potrebno je tudi jasno opredeliti vrednost dela, ki ga sin trenutno
opravlja na kmetiji. Za to delo bo nekoč prevzel kmetijo. Njegovo delo
mora biti ovrednoteno na pram dela sester in bratov – namesto
izplačila. S takšnim načinom prenos/prevzem kmetije postane vrednost,
postane vrednota in ne prisilno dejanje otrok.

Ta sistem razdelitve dela manjka na večini družinskih kmetij. Ni
dogovora o delu in predvsem o količini dela. Otroci imajo tako občutek,
da vedno naredijo premalo. Starejši pa jih ne želijo preveč obremeniti v
strahu pred odhodom sina s kmetije za vedno. Posledica tega je, da sta
obe strani nezadovoljni in živita pod stresom (Fischer in Reichsthaler,
2019).

Preobremenjenost nastane, ko ljudje izgubijo občutek, kaj je možno
storiti v 24 urah, kaj je prav in kje so meje zmožnosti ljudi. Starejši še
vedno živijo v prepričanju, da so vredni toliko, kolikor delajo. Mlajši pa si
to razlagajo drugače. Ker delam si zaslužim počitek, si zaslužim dopust.
To ni vedno razumljeno in pride do hudih nesoglasij. Priporoča se, da se
vsak, ki bo nekoč prevzel kmetijo za najmanj leto dni odseli s kmetije,
daleč proč od staršev. Zakaj? Ker se s tem prekinejo vezi v sistemu starši
– otroci. Ta prekinitev vezi je ključna za dobre odnose, ki vodijo v
kvaliteto življenja. Odselitev s kmetije dokazano izboljša odnose s starši,
hkrati pa dajejo mlademu videnje širše slike in ko bo prišel nazaj na 



kmetijo bo delal stvari drugače, ker se bo zavedal, da je drugje še težje
oz. bo vedel kako z novimi pristopi tehnološko oz. časovno izboljšati
delovne procese na kmetiji. Dejstvo, da se mladi nikoli ne ločijo od
staršev ima velikokrat za posledico tudi oteženo pridobitev partnerja,
kar je velik problem na mnogokateri kmetiji (Fischer in Reichsthaler,
2020).



»Pred dvajsetimi leti, ko sem šla skozi ta "pekel" ni
bilo nikogar ki bi mi znal kaj svetovati. 

Sama sem se pobirala in ponovno 
sestavljala po drobtinicah.«

(anonimno)



Sistem 3.1.: STARA ZVEZA (zakonski par)

MOŽ ŽENA

DRUŽINSKA KMETIJA

SIN
DELAVEC

ŠEF

Sistem 3: PRIHOD »VSILJIVCA« NA DRUŽINSKO
KMETIJO

Sistem 3: DRUŽINA PRIDOBI NOVEGA ČLANA - SNAHO
(zakonski par + sin, ki je na kmetijo pripeljal svojo punco)

Sistem 3.2.: NOVA ZVEZA  (sin in punca)

PUNCA



Čas ko sin pripelje domov svojo punco je razburljiv za vse družine, za
družinske kmetije pa je to še posebej pomemben dogodek. Problem pa
velikokrat nastane, če punca prihaja iz mesta, kar je čisto drug svet.
Punca in sin pričneta tvoriti svoj sistem in začne se proces razumevanja
novega in starega sistema. Pogosto pride do nerazumevanja, saj je
punca vajena drugačnega sistema od doma, sistem v katerega pa je
prišla deluje in se odloča na drugačen način, kot je sama vajena. S to
drugačnostjo ni nič narobe. Nevarnost obstaja, da drugačnost pripelje
do postavljanja primarnega sistema pod vprašanje. Kdo sedaj dela
stvari prav, kdo narobe? Nihče nima pravice obstajati in vrednotiti
sistem, katerega del ni. Opazuj, poskusi razumeti, ne komentiraj in ne
obsojaj. Toleriraj, ne rabiš sprejeti. To je edina pravilna pot, da se
sistema združita in sta sposobna delovati pod okriljem večjega sistema,
ki mu pravimo družinska kmetija. Tako z vidika družine kot z vidika
delovnega procesa.

Razumevanje in izvedba tega je zelo težak in zahteven proces. Zato je
izjemno pomemben notranji korak, ko spoznaš, da sta na družinskih
kmetijah, sploh kjer je v delovni in družinski proces vključenih več
generacij, dva sistema – ne eden, nihče ni dolžan vsem ustreči (Fischer
in Reichsthaler, 2019).

Potrebno se je zavedati, da je obrekovanje enega sistema drugemu,
npr. konstantne opazke snahe čez partnerjeva očeta, nedopustno. S
tem, ko snaha žali partnerjevega očeta, hkrati žali njega – svojega
partnerja. Zakaj? Če žalimo primarno družino partnerja, žalimo vključno
partnerja, ker je on del tega sistema, vzgojen je bil v tem sistemu,
verjetno je prevzel vrednote in vzorce vedenja od njih. Velja enako, če
starši žalijo sinovo punco. To pomeni, da žalijo sina in njegovo presojo o
primernosti izbora partnerke. To zavedanje je v zdajšnjih časih še težje,
saj starejše generacije ne spustijo otrok iz svojih rok. Pogoste so
situacije, ko (v našem primeru) sin znajde v trikotniku s starši in punco.
To je psihično naporno za to osebo in je potrebno probleme čimprej
nasloviti in jih rešiti. Ob reševanju pa se je resnično potrebno zavedati,
da je vsak odgovoren za svoj sistem in vsak naj gradi na svojem sistemu
ter ga izboljšuje (Fischer in Reichsthaler, 2020).





»Izjemno težko je najti nekoga ki ti bi lahko
 resno in  strokovno pomagal. 

Enkraten 5-minutni obisk pri zdravniku, ki ti
predpiše bel recept za  samoplačniške tablete, ti

pomeni toliko kot voda v škornju.«
(anonimno)



Sistem 4.1.: STARA DRUŽINA (zakonski par)

MOŽ ŽENA

DRUŽINSKA KMETIJA

SIN
DELAVEC

ŠEF

Sistem 4.2.: NOVA DRUŽINA  (nov zakonski par dobi
otroke)

PUNCA

Sistem 4: DRUŽINSKA KMETIJA Z DVEMA
SISTEMOMA

Sistem 4: SIN SE POROČI, Z ŽENO DOBITA OTROKE
(zakonski par + nov zakonski par, ki je dobil otroke)



Ko na družinski kmetiji pridemo do točke ko se oblikujeta dva sistema,
je nujno zavedanje, da gre za dva ločena sistema družin, kjer ne sme
prihajati do mešanja. Imamo dve ločeni družini, dva ločena sistema. V
sistem v katerega se nisi rodil se ne moreš vključiti, lahko ga razumeš,
lahko ga toleriraš, nikoli pa ne boš zares del tega sistema. Kar pa ne
pomeni, da nista ta dva sistema povezana v širši sistem družinske
kmetije, kjer se odvija tudi delovni proces na kmetiji. Pomemben vidik tu
predstavlja vzgoja otrok. Otrok ne izkoriščamo kot orožje za reševanje 
 naših problemov v smislu groženj babici, da ne bo videla vnukov, če ne
bo po tvoje. Zavedati se je potrebno, da smo ljudje socialna bitja, vsi
želimo biti sprejeti, razumljeni, ljubljeni. To je ključno za dobre odnose,
za dobro kvaliteto življenja na kmetiji (Fischer in Reichsthaler, 2020). 



»Kje bi našel pot ven iz propada?
vsi delijo nasvete, ne vejo pa celotne zgodbe kako

trpim in vse kar naredim je narobe. 
Ali me sploh še kdo želi objeti, kaj šele poljubiti?

Želim si le nekaj topline in nežnosti.«
(anonimno)





Sistem 5.2.: PRENOSNIK KMETIJE (zakonski par)
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Prenos oz. prevzem kmetije je zelo emocionalen, boleč ali vesel
dogodek. Zakaj? Ker starejša generacija identificira svoje življenje s
kmetijo in bodo čez noč ostali brez bistva življenja. Prisoten je strah
pred izgubo socialne varnosti, obetajo se spremembe. Največji strah za
prenosnika pa predstavlja pravična razdelitev dote med vse otroke,
predvsem tam, kjer je otrok bistveno več, kmetija pa je samo ena.
Priznanje in sprejem dejstva, da ne moremo biti pravični je edina
rešitev. Eden izmed otrok bo dobil več kot ostali. Tega se je potrebno
zavedati in odkrito o tem govoriti. Poleg tega je tu še vidik, da bodo
starši več pomagali temu otroku, ki je doma in tudi na te otroke bodo
bolj pazili. Na drugi strani pa prevzemnik prevzame odgovornost za skrb
za prenosnika – starše, ko le-ti ne bodo mogli več skrbeti zase.
Prepogosto se zgodi, da to breme pade na snaho oz. ženski del
prevzemnikov. Razbiti je potrebno tabu, da je zato vedno zadolžena
snaha oz. ženska. Ženske imamo to napako, da si pripisujemo zmožnost
doseči vse. Ni vedno tako. Skrb za starejše je naporna. Ni potrebe, da
vedno sprejmemo vse. Skrb za starejše je sistem znotraj družine o
katerem se je potrebno pogovarjati kot del prenosa/prevzema kmetije.
Enako velja za sam prenos/prevzem kmetije. Danes je (pre)pogosto
tako, da prevzemnik postavlja pogoje in ne prenosnik. Ni zavedanja, da
je potrebno spoštovanje, kajti generacija pred tabo ti predaja svoje
življenjsko delo. Kako to storiti pravilno? Potrebno je zavedanje ja je
prenos darilo, ki ga je potrebno spoštovati in z njim skrbno ravnati. 

Kaj se spremeni ob prenosu kmetije na prevzemnike? Družinsko se ne
spremeni nič. Spremeni se sistem dela na kmetiji. Zamenjata se namreč
šef in delavec. Vendar s to razliko, da se prenosnik ob predaji kmetije
upokojil in je uradno upokojenec. Vendar starejši še vedno pomagajo na
kmetiji. Sicer dobijo penzijo, vendar na kmetiji še vedno velikokrat
pomagajo, kar privede do tega, da se mladi počutijo krive, ker staršem
ne dajo nič v zameno. Starejši tudi jasno izrazijo, da nič ne želijo. Veliko
problemov izhaja iz tega, ker ta delovna razmerja niso urejena. Ta
neurejena razmerja prvo opazi snaha oz. partner tistega, ki je kmetijo
prevzel. Ker to spremlja kot zunanji opazovalec. Ob predaji kmetije se v
pogodbi ne omenja pomoči na kmetiji.  V pogodbi se opredeli
prebivališče, skrb mlajših za starejše, itd. ne definira pa se pomoči 



staršev, ki ob predaji kmetije dobijo staž upokojenca in je njihova dobra
volja, da še vedno delajo in pomagajo na kmetiji. Zato ne sme prihajati do
opazk, da mlajša generacija v zameno za pomoč staršev na kmetiji,
poskrbi za njihovo hrano in dom, kajti skrb za starše (še enkrat) je
dolžnost opredeljena v pogodbi. Delo staršev – upokojencev, pa je
njihova dobra volja, ki mora biti dodatno nagrajena (Fischer in
Reichsthaler, 2019).



»Ko imaš težave, ki so duševnega izvora, 
druge težko prepričaš, da rabiš 

pomoč in razumevanje.
Zato se ljudje s tovrstnimi težavami 

pogosto zaprejo vase.«
(anonimno)



Kdo svetovanje naroča?
Na svetovanje se lahko naroči vsakdo, ki potrebuje pomoč ali
svetovanje, nekoga, ki mu lahko nudi oporo in razumevanje. Predvsem
je namenjen kmetom, ki se znajdejo v situacijah ko potrebujejo pomoč.
V sklopu svetovanj imajo devet različnih področij, svetovanje glede
generacijskih konfliktov, prevzemov kmetij, preobremenitve kmetov,
duševnih bolezni, odvisnosti, bolezni, spoprijemanja s krizo,
komunikacijo, partnerski razmerji ter načrtovanju razvoja kmetije
(Fischer in Reichsthaler, 2020).

Kakšne so pravne podlage svetovanja?
Na kmetijski zbornici izvajajo svetovanje preko zakona zborničnega
svetovanja in svetovanja ne opredeljujejo kot psihološka pomoč temveč
je to del svetovanja, ki ga izvajajo terenski kmetijski svetovalci (Partz,
2020). Pri nas bi potemtakem lahko bila pravna podlaga za tovrstno
svetovanje in pomoč Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 
 (ZKGZ).

Kaj so potrebni pogoji za vzpostavitev svetovanj?
Na kmetijski zbornici izvajajo svetovanje preko zakona zborničnega
svetovanja in svetovanja ne opredeljujejo kot psihološka pomoč temveč
je to del svetovanja, ki ga izvajajo terenski kmetijski svetovalci (Partz,
2020). Pri nas bi potemtakem lahko bila pravna podlaga za tovrstno
svetovanje in pomoč Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 
 (ZKGZ).

Morebitne dodatne ugotovitve
Na avstrijski kmetijsko-gozdarski zbornici se težave duševnega zdravja
lotevajo celovito. Poleg blaženja posledic in reševanja nastalih težav, se
trudijo spremeniti tudi vsakdan na kmetiji do te mere, da do težav z
duševnim zdravjem sploh ne bi prihajalo. Prevzem kmetije je eden
ključen dogodek vsake družinske kmetije. Prav prevzem kmetije lahko
vodi v veliko nesoglasij med družinskimi člani, zato so se na avstrijski
kmetijsko-gozdarski zbornici odločili zaposliti svetovalce, ki bi delali prav
na tem področju.



Ponujajo dve vrsti svetovanja:

Prevzem kmetije - osnovni nasveti
Program je namenjen vsem tistim, ki v bližnji prihodnosti želijo predati
oziroma prevzeti kmetijsko gospodarstvo ter se dobro pripraviti na
prevzem oziroma predajo. Svetovalci nudijo začetno usmeritev v
perečih vprašanjih kot so splošno, davčno in socialno pravo, vodenje
podjetja, financiranje, osnovanje pogodbe, razpis za mladega
prevzemnika itd.  (Landwirtschaftskammer Österreich, 2020).

Formalni nasveti - dodatni nasveti
Vsi tisti, ki potrebujejo več pomoči, lahko preko kmetijsko-gozdarske
zbornice dobijo pomoč tudi pri dvomih glede formalnih prijav.
Svetovalci lahko po želji razdelajo tudi pisni koncept prevzema kmetije.
V svetovanje je vključena celotna družina. Svetovalec svetuje in spremlja
družino skozi proces prevzema, pomaga pa osnovati tudi prevzemno
pogodbo. (Landwirtschaftskammer Österreich, 2020).

Poleg svetovanja na zbornici nudijo tudi krajše seminarje na temo
prevzema kmetije. Seminar načeloma poteka dva dni, udeležita pa se ga
tako prenosnik kot prevzemnik kmetije. Glavne teme seminarja socialni,
ekonomski in davčni aspekti prevzema kmetije. Kmetje naj bi iz
seminarja odnesli predvsem praktične nasvete, kako organizirati
postopek prevzema in efektivno razčistiti vse pereče probleme.
Dotaknejo se tudi tem kot so skupno življenje na kmetiji, prevzemna
pogodba in vrednost kmetije, ki močno olajšajo kasnejše skupno
življenje na kmetiji. (Landwirtschaftskammer Österreich, 2020). 

Duševno zdravje na kmetiji ni tema, ki bi jo kmetje sprejeli odprtih rok.
Težave z duševnim zdravjem so sploh na podeželju dokaj neznane,
pogosto pa so tudi vir posmeha. Da bi kmetom približali temo in jim
pomagali, da o svojih težavah spregovorijo, se obe zaposleni
psihologinji redno udeležujeta tudi sektorskih kmetijskih srečanj. Na
zbornici so prepričani, da se je za uspešnost programa deloma
potrebno zahvaliti tudi razbijanju tabujev in vedno večji odprtosti
kmetijskega prebivalstva (Partz, 2020).





»Naše duševno stanje zaradi mnogih obveznosti
žal pada na konec spiska stvari za katere

je potrebno poskrbeti.
Na kmetiji je delo na prvem mestu,

sebe pa ponavadi postavljamo na zadnje.«
(anonimno)



Izzivi, ki so vzrok za duševne stiske
V FCN (Farm community Network) ugotavljajo, da največjo težavo pri
predaji kmetije in nadaljnjem razvoju predstavlja pomanjkanje vizije in
načrtov za kmetijo. Tako pri mlajših in starejših generacijah. Če pri
starejši generaciji ni začrtane poti za naprej, potem je kmetija v
negotovem stanju in starejši težje predajo kmetijo. Starejši se soočajo
predvsem s pešanjem fizične moči in posledično se pojavlja stres, kako
bodo obvladali delo. Vse starostne skupine se soočajo z izzivi v
družinskih odnosih, finančnimi težavami in težavami pri upravljanju
kmetije. Načrtovanje je ključno, saj mora vključevati veliko prožnosti.
Stalno se pojavljajo pojavi, ki vplivajo na kmetijstvo (npr. neugodne
vremenske razmere in naravne katastrofe, epidemija bolezni…). V FCN
so pričeli z novim projektom »Time to Plan«, kjer kmete ozaveščajo,
kako pomembno je kratkoročno in dolgoročno načrtovanje kmetije in
njena vizija. Tako se bodo lahko zgodile spremembe tako na osebnem
kot na poslovnem področju (Alex Phillimore, FCN).

Stanje med pandemijo
Med pandemijo Covid-19 se je povečalo število klicev. Povečalo se je za
9% v marcu, 5% v aprilu in 5% v maju v primerjavi z istimi meseci v letu
2019. Aprila je bilo 56 % vseh klicev povezanih s pandemijo Covid-19.
Največja težava je bil stres zaradi finančnih težav in posledično psihičnih
pritiskov, ki ga je povzročil nestabilen trg kmetijskih proizvodov (Alex
Phillimore, FCN). Po podatkih portala Samaritans je 45 % kmetov med
20 in 59-im letom med pandemijo Covid-19 potrdilo tesnobne občutke.
Kar 59 % jih je zaskrbljenih nad prihodnostjo, 30 % jih je imelo težave s
spanjem. 32 % jih je potrdilo, da jim je pogovor pomagal pri soočanju s
tesnobnimi občutji. Ker je bilo socialnih stikov med pandemijo manj, so
prav socialna omrežja in sodobne tehnologije pripomogle k lažji
komunikaciji z drugimi ljudmi.

VELIKA BRITANIJA



Osnovni predpogoj za vzpostavitev svetovanj je izobrazba ljudi, ki
bodo delali na tem področju. Izobraževanje in usposabljanje bi
izvajali strokovni delavci.   
Potrebno je zagotoviti sredstva za profesionalne službe oz. nevladne
organizacije, ki bi pričele s tem delom.
Potrebno je napisati pravila glede svetovanja, da se uporabnika
najbolje zaščiti in da bodo ljudje sploh zaupali ljudem, ki bodo
izvajali svetovanja. Gre za osnovno zakonsko zaščito podatkov.  
Potrebno je vzpostaviti ustrezno infrastrukturo – zagotoviti tehnično
podporo, organizirati način izvedbe svetovanj po zavodih, zagotoviti
avto oz. prevozna sredstva za obisk kmetov. V primeru svetovanja
na drugi lokaciji, je potrebno zagotoviti ustrezne prostore.

Kdo in kako izvaja svetovanje?
V vseh organizacijah, ki se v Angliji ukvarjajo z duševnim zdravjem
kmetov in jim pomagajo na tem področju, so glavna gonilna sila
prostovoljci. Njihova formalna izobrazba ni nujno iz področja psihologije
imajo pa izkušnje na področju duševnega zdravja. Omogočeno jim je
izobraževanje oz. trening, predvsem se izobražujejo na področju
poslušanja. To je ključno za dobro prepoznavanje, kje se pojavljajo
duševne težave (Alex, FCN). Svetovanje splošno iz duševnega zdravja pa
se izvaja preko NHS (The English National Helath Service). Gre za
strokoven pristop reševanja težav zaradi duševnega zdravja. FCN nudi
NHS psihologom in psihoterapevtom izobraževanja na področju
kompleksnosti duševnih težav na kmetijah. Pomembno je, da strokovni
delavci poznajo ozadja in kompleksnost izvora težav.

Svetovanje in pomoč lahko osebe z duševnimi težavami najdejo pri več
organizacijah. Te organizacije niso usposobljene za zakonsko izvajanje
svetovanja (niso strokovno formalno izobraženi), lahko pa nudijo
podporo in usmerjajo ljudi na druge inštitucije, kadar prepoznajo, da
gre za težavo, ki potrebuje strokovno znanje in usposobljenost.

Kaj so potrebni predpogoji za vzpostavitev
svetovanj?



Potrebna je kampanja ozaveščanja o pomembnosti duševnega
zdravja. Treba je izobraziti ljudi, ki so v stiku s kmeti (kmetijski
svetovalci, kontrolorji…) ter kmete same, da se bodo začeli
posluževati svetovanj na to temo.

Morebitne dodatne ugotovitve
Stres, depresijo in tesnobo navaja HSE (institucija za zdravje in varnost)
kot ene izmed glavnih vzrokov za težave z zdravjem. Splošna stopnja
bolezni za ljudi v kmetijstvu je namreč kar 46% višja od povprečja v
sektorjih. Dolgotrajno delo, izolacija, znatni finančni pritiski, dodatni
stresorji, kot so slabo vreme, naravne nesreče, večje negotovosti (kot je
brexit) in mnogi dogodki, ki lahko resno vplivajo na njihovo življenje pa
niso pod njihovim nadzorom (brez avtorja, 2019).

Vse raziskave so pokazale, da je duševno zdravje tema, ki jo je potrebno
obravnavati celovito in prioritetno. Formalno izobraženih strokovnjakov
(psihologi, psihiatri) posebej za kmetijski sektor nimajo zaposlenih.
Enostavnejša svetovanja izvajajo usposobljeni prostovoljci, strokovnjaki
pa nastopijo, ko se pokaže hujša oblika težav v duševnem zdravju.

Vzpostavljenih je veliko platform, kjer lahko kmetje dobijo ustrezne
informacije in pomoč, vendar je za to potrebno kar nekaj poguma,
samoiniciative oz. podpore najbližjih. Kljub temu, da imajo sistem dobro
razvit še vedno prihaja do težav v duševnem zdravju, s katerimi se
posameznik ne zna spopasti sam in nima opore, zato je ključno, da se
preko podiranja stigem in s celovitim ter rednim ozaveščanjem približa
podporno okolje (ki ga imajo vzpostavljenega v Veliki Britaniji)
posamezniku, ki potrebuje pomoč.

Ključno pa je, da je posameznik pomoč pripravljen sprejeti.



»Duševno zdravje moramo negovati prav tako 
kot naše fizično zdravje.«

(anonimno)



ZAKLJUČEK

Ugotavljamo, da potrebujemo celovit sistem, ki bo zagotavljal ustrezne
informacije, pomoč in ozaveščanje. Potrebujemo sistem, ki bo
dolgoročno pomagal mladim (in malo manj mladim) s kmetij v
Slovenskem prostoru. Zagotovo lahko pri vzpostavitvi sistema
povzamemo osnove, ki jih imajo vzpostavljene tako v Avstriji kot v Veliki
Britaniji.

Sami vidimo kot ključnega akterja pri vzpostavitvi dolgoročnega sistema
za pomoč kmetom Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS).
Njihovi terenski svetovalci namreč najbolje poznajo teren in so
konstantno v stiku s kmeti. Sistem bi lahko bil zgrajen po vzoru Avstrije,
torej z zaposlitvijo psihologov, katerih ozadje mora biti kmečko,
izobrazba pa strokovna, na KGZS. Zaposleni psihologi bi delovali na
področju dviga kakovosti življenja na podeželju. Pri svojem delu bi tesno
sodelovali s terenskim kmetijski svetovalci in vso preostalo zdravstveno
stroko. 

Konkretno bi bil sistem pri nas  funkcionalen v smislu dograditve in
okrepitev mreže podpornih točk v okviru infrastrukture KGZS, ki
kmetom ponuja celovito svetovanje in podporno okolje ter nastavitev
podlage za nadaljnje učinkovito delovanje. Potrebno bo usposobiti
strokovni kader za samostojno delovanje tako v smislu plačljive pomoči
kot tudi v pridobivanju sredstev v okviru razpisov programa razvoja
človeških virov.

Z dodatnimi tremi ključnimi področji v okviru KGZS bi spodbujali
zmanjševanje gospodarske in socialne škode na kmetijah in v kmetijstvu
zaradi pandemije COVID-19. Mreža podpornih točk bi spodbudila
ključno strukturno reformo, ki bi prispevala k večji profesionalizaciji
kmetijstva in novim poslovnim priložnostim na kmetijah.

Sistem podpornih točk bi razdelili na tri področja svetovanja in
usposabljanja:



Področje pomoči socialne varnosti na kmetiji (zavarovanja, pravice iz
javnih sredstev, varnost in zdravje pri delu) in urejanje delovno-
pravnih razmerij.
Področje pomoči ustvarjanja novih poslovnih priložnosti. 
Področje pomoči za izboljševanje kvalitete življenja na kmetiji
(medgeneracijsko sožitje, prenos kmetije, reševanje konfliktov
krepitev socialnih veščin in izboljšanje komunikacije). 

V celoti zaokroženo strokovno svetovanje, ki ga že izvaja javna služba
kmetijskega svetovanja in si  že v sedanjem času zagotavlja najmanj
30% tržnega dela, bi z dograjenim sistemom kmetom in ranljivejšim
skupinam (ženske in mladi) omogočali celostno podporno okolje, po
sistemu »vse na enem mestu«. 

Ker pa je duševno zdravje zelo občutljiva tematika bo potrebno prve
korake narediti pri ozaveščanju pomembnosti teme in pravilni razlagi le-
te. Najprej bi bilo potrebno usposobiti predavatelja, ki bi o tem predaval
v sklopu ostalih kmetijskih izobraževanj, ki jih izvaja KGZS – podpora
predavanjem in zelo smiselna rešitev nabora informacij je vzpostavitev
spletne platforma z vsemi informacijami na enem mestu. Digitalna
platforma bo na eni strani omogočala svetovanje preko spleta, na drugi
pa hkrati ponujala vse koristne informacije, navedbo kontaktnih in
podpornih oseb. Hkrati se bo povezala z že obstoječimi platformami, da
bo optimalno v pomoč in korist. Po sistemu »vse na enem mestu«
želimo kmečkemu in podeželskemu prebivalstvu ponuditi znanja in
informacije potrebna za dvig kvalitete življenja, nadalje olajšati dostop
do izvajalcev, ki v sistemu javnih ustanov in karitativnih ter drugih
nevladnih organizacijah že izvajajo določene storitve in programe.

Smiselna se nam zdi tudi vzpostavitev svetovalnih teles in telefonskih
oz. spletnih linij tako imenovan SOS telefon za kmeta, kamor bi se v
primeru duševnih stisk lahko kmetje hitro in enostavno obrnili na
pomoč. Ta telefon bi sprva lahko imel uradne ure enkrat na teden,
postopoma bi širili pogostost in posledično kader, ki bi na klice
odgovarjal.



Projekt, ki bi ga morali prevzeti je tudi Prva pomoč na področju
duševnega zdravja za odkrivanje znakov, ki nakazujejo težave v
duševnem zdravju in prvi pristopi ter napotitev do ustreznega
strokovnjaka.

Naš cilj ne sme biti zgolj in samo  svetovanje, ampak predvsem prenos
znanja in  svetovanja pri  urejevanju temeljnih odnosov znotraj družine,
ki je temelj družbe in slovenskega podeželja. Pri izvajanju te naloge pa
vzpostaviti ustrezno mrežo in se povezati z obstoječimi podpornimi
okolji.

Za vsebino poročila je odgovorna Zveza slovenske podeželske mladine.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014-
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.




