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Rok Damijan,
Predsednik zveze slovenske podeželske mladine

Spoštovani mladi prevzemnik, spoštovana mlada prevzemnica!
Zbrali ste pogum in se zavestno odločili, da boste nadaljevali tradicijo plemenitega poklica. Seveda pa ste še toliko bolj pogumni
tisti, ki ne izhajate iz tipičnih družinskih kmetij in ste si zastavili poslanstvo, da boste kmetovali in s tem skrbeli za pridelavo hrane.
Zanimanje za razpis, na katerem ste bili uspešni, je bilo večje kot je bilo na razpolago sredstev. To kaže na veliko zanimanje za
kmetovanje. S svojo vizijo ste presegli omejitve in stopili korak bližje izpolnitvi ciljev. Čestitam vsem, ki vam je to sedaj tudi uspelo.
Ko prestopimo pomembne življenjske pragove, smo vedno v negotovosti. Veliko energije vlagamo, da pridemo do te točke, od
tukaj naprej pa je vse novo, nepreverjeno.
Prepričan sem, da ste ta izziv sprejeli z vso vnemo. Sam se zelo dobro zavedam, da vas bo čakalo veliko preizkušenj in napornih
dni. Biti kmet zahteva človeka in pol. Človek je za kmetijo in še druga polovica za vse reči, ki sodijo k uspešni kmetiji - družina,
dobri medsosedski odnosi, angažiranost v lokalnem okolju…
Podeželska mladina si kot edina prostovoljna organizacija na podeželju prizadevamo, da vam pomagamo, ko ste v zagati in ne
najdete odgovora, ko si želite izmenjati izkušnje, ko želite samo pokramljati ob kavi ali kapljici domačega vina, ko si želite sprostitve po napornem delu, ko želite izvedeti kako se stvari lotevajo v tujini, ko želite spoznati mlade iz drugih panog, ko se želite
naučiti kaj novega, ko želite razvijati svoje poslovne ideje, ko želite biti vešči (za)govorniki in svoje izzive predstaviti vsem, ki
odločajo o vaši usodi…
Podeželska mladina je vse to in še veliko več in ravno zato smo ponosni, da smo s podeželja.
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Cvetko Zupančič,
Predsednik kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Spoštovane mlade kmetice in mladi kmetje!
Z zadovoljstvom vas nagovorim ob drugem srečanju mladih kmetov. Vesel sem, da je v okviru ukrepov skupne kmetijske politike zaživel ciljni razpis za vas, ki se odločate za to, da boste svoje življenje posvetili kmetovanju.
Vsi, ki delamo v kmetijstvu, dobro vemo, da povečanje prireje ali pridelave, izboljšanje ekonomike ali tehnologije zahteva velika
vlaganja v objekte, opremo in stroje, kar pa je zgolj z lastnimi sredstvi težko. Zato so razpisi za mlade kmete (pa tudi drugi razpisi)
dobrodošli, če ne kar nujni za razvoj in napredek kmetije. Še zlasti to velja za omenjeni razpis za mlade, ki ste pogosto v precepu,
za kaj se odločiti v življenju: kmetovati ali si poiskati službo zunaj kmetijstva. Razpisi za mlade marsikomu olajšajo to odločitev.
Seveda pa tudi tu ne gre vse kot po maslu. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) smo ob objavi drugega razpisa
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM) opozorili, da bo sredstev za
razpis glede na zanimanje na terenu premalo, zato smo predlagali dodelitev dodatnih sredstev že v drugem razpisu, vendar se
to žal ni zgodilo. Sedaj upamo in verjamemo, da bo to upoštevano pri naslednjem razpisu, ki mora biti čim prej, da ne bodo v
tem času potekli razpisni pogoji, kot so dolžina nosilstva in lastništva ter starost vlagatelja.
Na KGZS si prizadevamo narediti kmetijsko politiko čim bolj prijazno vam, ki boste nosilci kmetovanja v prihodnjih desetletjih.
Prisluhnili smo vam in vam nudimo vso strokovno pomoč. Zavedamo se, da je na poti od začetka kmetovanja do pravih dosežkov
potrebno vztrajno delo in veliko odrekanja. Naloga vseh organizacij in ustanov v kmetijstvu je, da ustvarimo takšno okolje, da
boste pri vašem delu čim bolj uspešni.
Tudi z vašo pomočjo, z vašimi neposrednimi izkušnjami, bo kmetijska svetovalna služba oziroma zbornica tudi v prihodnje
najboljša izbira za pomoč pri kandidaturah na razpisih in pri izpolnjevanju obveznosti in ciljev iz razpisov.
Čestitam za vašo odločitev in pogum, da ste se prepoznali v poklicu kmeta in njegovem temeljnem poslanstvu – pridelavi hrane.
Prepričan sem, da ste prav vi dokaz in zgled, da se v kmetijstvu da uresničiti svojo vizijo in uspeti!
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mag. Dejan Židan,
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spoštovane mlade kmetice in kmetje,
kmetijstvo je poklic prihodnosti. Prihodnost pa se zdi včasih negotova, lahko pa rečemo, da je posledica naših odločitev ter delovanja včeraj in danes. Trajnostna raba virov je ključni element razvoja, prav tako pa je izredno pomembno, da imamo vodo, zrak
in hrano, in ravno slednja, tako strateško pomembna dobrina, s pomočjo kmetovih rok pride na naše mize.
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru ukrepov Programa razvoja podeželja in neposrednih plačil omogočamo mladim lažji prehod v sektor pridelave hrane in vam obenem pomagamo uresničiti svojo vizijo. Ministrstvo mladim kmetom
poskuša pomagati tudi celostno, zato smo skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije sprejeli Akcijski načrt za delo z mladimi kmeti, ki bo omogočal izboljšanje položaja mladih v širšem smislu. Načrt tako
vsebuje predloge za spremembe in izboljšave šolskega, ekonomskega, družbenega in zdravstvenega položaja vseh, ki delujejo
v kmetijstvu. Še posebej pa je to pomembno za mlade, da si ustvarijo delovno mesto in družino ter s tem ohranjajo podeželje
poseljeno in vitalno.
V Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 izvajamo ukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete. Predmet podpore je finančna pomoč mladim kmetom, ki je namenjena lažjemu zagonu kmetijske dejavnosti in razvoju
kmetije ter prispeva k izboljšanju starostne, izobrazbene in velikostne strukture nosilcev kmetij in s tem k hitrejšemu prestrukturiranju sektorja.
Spremembe v okolju bodo pogostejše, zato je ravno vaše znanje, znanje mladih kmetic in kmetov, izjemnega pomena za ohranjanje zadostne prehranske varnosti naše družbe. Spremembe pa niso le v okolju, priča smo tudi družbenim spremembam,
prehranjevalnim navadam, s spreminjajočo družbo prihajajo drugačne življenjske navade in potrebe.
Zakaj to poudarjam ravno vam, mladim? Vi ste tisti, ki ste že oziroma boste še morali spoznali odgovore na te izzive in jih prenesti
v prakso. Z njimi se boste spopadali in jih upoštevali pri svojem delu. Razvoj v kmetijski panogi je prinesel drugačen način dela,
sodobno mehanizacijo, nove sorte, nove načine obdelave, pridelave in predelave. Odprtost za nova znanja, predvsem pa inovativnost rabe naravnih virov, bo merilo trajnosti in determinanta pridelave varne in kakovostne hrane. Vaša naloga je izziv spremeniti v priložnost, se izogibati nevarnostim, zgrabiti prihodnost v svoje roke!
Mladi ste bolj fleksibilni, povprečno bolj izobraženi, prodornejši, predvsem pa ste na vrhuncu ustvarjalnega življenjskega obdobja
in osebnega udejstvovanja. Ste jedro razvoja in napredka in modernizacije, ste ciljna javnost politik Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ste jedro in rdeča nit Programa razvoja podeželja. Pogosto vas označujejo kot milenijce, ali kot mlade
z manj priložnostmi, mi pa vemo in se zavedamo, da ste naša priložnost, da skupaj izpolnimo zahtevne zastavljene cilje. Vaša
predanost delu, ki ga opravljate, predstavlja ponos kmetijskemu sektorju in bo nahranila naše in prihodnje rodove!
Želim vam veliko osebnih uspehov, naj se vaše delo »podeseteri« in obrodi obilne sadove!
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Presoja ekonomske upravičenosti izvedbe naložb
Prof. dr. Stane Kavčič

Vsaka naložba je vredna samo toliko, kolikor koristi nam bo dala v svoji življenjski dobi ali do trenutka, ko jo bomo prodali.
Ekonomska logika je tu zelo preprosta, ni pa vedno odločilna pri izbiri naložbe.
Ko na kmetiji načrtujemo naložbe, jih namreč presojamo z ekonomskega in drugih vidikov. Za ovrednotenje vsake naložbe pa je
izhodišče ocena denarnih tokov - ne glede na to, ali vlagamo v mehanizacijo, opremo, objekte ali kmetijska zemljišča in neodvisno od tega, ali povečujemo obseg proizvodnje ali pa želimo zamenjati premalo zmogljiv ali tehnološko zastarel stroj. Vedno
imamo tudi več naložbenih idej, kot jih lahko uresničimo. Prilivi, ki jih pričakujemo od naložbe, morajo pokriti vse odlive in nam
prinesti nagrado za to, da smo vložili svoj ali najeti denar ali nepovratna sredstva z razpisa.
Za presojo ekonomske zanimivosti naložb ne potrebujemo zahtevnega knjigovodskega sistema. Sposobni pa moramo biti realne
presoje, kaj bomo z naložbo dosegli – kakšne prilive oziroma pozitiven denarni tok lahko z njo ustvarimo. Prav realna presoja je
največja umetnost, saj bodo učinki naložbe vidni čez nekaj let ali celo čez nekaj desetletij. Uštejemo pa se lahko tudi pri oceni
začetnih kapitalskih izdatkov. Ocena začetnih vlaganj je enostavna, ko investiramo v opremo ali mehanizacijo, ki nam jo bo trgovec
dostavil na kmečko dvorišče. Pri bolj kompleksnih naložbah pa je ocena bolj zapletena in je ne moremo opraviti z levo roko.
Pri odločanju o naložbah je smiselno primerjati različne alternative, saj nikoli nimamo dovolj denarja za nakup vsega, kar želimo.
Med naložbami, ki se nam zdijo zanimive, bomo po ekonomski logiki izbrali tiste, ki nam bodo prinesle čim večje učinke. Pri
presoji posamezne naložbe pa se moramo znati omejiti samo na tiste učinke, ki jih bo prinesla sama naložba, saj nam bodo prav
ti na koncu dali ustrezen odgovor, ali gremo v naložbo ali ne.
Pri naložbah so odlivi pogosto zelo visoki in nastopijo prej kot prilivi. Zato moramo pred začetkom izvedbe začrtane naložbe
dobro premisliti, kako bomo zagotovili sredstva zanjo. Prilivi in odlivi celotne kmetije vplivajo na našo plačilno sposobnost. Ko
razmišljamo o naložbi, praviloma vključimo tudi rezervne finančne možnosti, da bi naložbo lahko izpeljali in da bomo preživeli
predvsem začetno obdobje, ki je praviloma najtežje. Vključimo lahko privarčevana sredstva in vse razpoložljive prilive kmečkega gospodinjstva v prihodnjih mesecih ali celo letih, ko gre za kompleksnejše naložbe. Ocenimo, kje imamo rezerve. Ob tem
pogosto razmišljamo, ali lahko pridemo tudi do nepovratnih sredstev na razpisih. Neodvisno od tega pa se vrednostno zahtevnejših naložb ni mogoče lotiti brez bančnega posojila. Na koncu poskusimo sestaviti naložbeno zgodbo, za katero verjamemo,
da jo lahko izpeljemo tudi v primeru precejšnjih odstopanj od začrtanega (denimo slabših odkupnih cen ali manjšega obsega
izvajanja storitev) in tudi v tem primeru ne bo ogrozila preživetja kmetije.
V praksi na kmetijah največje napake nemalokrat naredimo prav pri naložbah. Če se za naložbo odločimo brez dovolj tehtnega
premisleka, lahko zapademo v plačilne težave, čemur največkrat sledi blokiranje računa. Če smo najeli hipotekarno posojilo,
brez katerega pri večjih naložbah skoraj ne gre, nam lahko banka zapleni zastavljeno premoženja, v najslabšem primeru lahko
pride tudi do razprodaje kmetije in ostalega premoženja investitorja.
Navkljub zahtevnosti naložbenih odločitev, pa se tem na nobeni kmetiji ne moremo izogniti, saj brez naložb ni razvoja nobene
dejavnosti. Čeprav nam prijava na javne razpise prinese kup dodatnih obveznosti, to možnost kaže izkoristiti, saj moramo vsa
ostala investirana sredstva prislužiti sami, izposojena pa odplačati z obrestmi vred. Če verjamemo, da imamo pred sabo dobro
razvojno zgodbo, je smiselno naložbe, ki so nujno potrebne in bodo prinesle želeni donos, izpeljati v najkrajšem možnem času
in pri tem uporabiti vse razpoložljive vire financiranja. Tudi bančna posojila so dobrodošla pomoč, dokler so posojilni pogoji
takšni, da je donosnost naložb višja od efektivnih obrestnih mer za posojila. A investicijske odločitve sprejemajmo z ekonomsko
logiko – naložba se mora povrniti s koristmi, ki nam jih prinese. Čustva in strasti pri tej presoji ne bi smela imeti nobene teže.
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Zgodba mladega prevzemnika
Peter Apat

Verjetno me skoraj nihče izmed vas ne pozna, kar ni nič
čudnega, saj doma nimamo rekordne črede, rekordnih
pridelkov, rekordno velikega traktorja, niti rekordno velikega
kredita. Vseeno so me kljub temu prosili, naj vam na kratko
predstavim svojo zgodbo. Kako sem postal mlad prevzemnik kmetije, čeprav so bili moji cilji pred nekaj leti usmerjeni
čisto drugam. No, naj začnem na začetku. Sem Peter Apat
in prihajam iz Šaleške doline ter štejem skoraj 34 let. Naša
družinska kmetija spada med srednje velike, precej tipično
smo usmerjeni v pridelavo mleka kot osnovno dejavnost ter
izletniški in nastanitveni turizem, kot dejavnost »za takrat kadar
s kmetijo ni toliko dela«.

Kmetovanje je bilo način mojega življenja skozi vso mojo
mladost. Sreča je bila, da danes živimo v takšnih časih, da se
lahko vsak Slovenec šola skoraj po mili volji. Jaz sem to priložnost precej dobro izkoristil in pri 25 letih prišel do naziva uni.
dipl.ing. strojništva. Se pravi v dokaj doglednem času, glede na
slovensko povprečje. Že od malih nog so moje veliko veselje
motocikli, in tako sem še sredi študija izrabil priložnost in začel
delati preko »študenta« v podjetju Akrapovič. Enem najuspešnejših Slovenskih podjetji ter vodilnemu proizvajalcu športnih
izpušnih sistemov na svetu.
Tako se je začela moja »sanjska« karierna pot. Po diplomi sem
se tam zaposlil kot projektni vodja v razvoju izpušnih sistemov
za serijske motocikle. Kot veste, nam je Slovencem zavist v
genih, in zato lahko rečem, da mi je vsaj 98% sošolcev iz fakultete zelo zavidalo mojo službo, preostala 2% pa so postali moji
sodelavci. No, če sem čisto iskren sem bil včasih tudi sam
sebi malo »fauš«. Ni šlo pa vse gladko, ta moja odločitev me
je stala tudi vračanja štipendije... Kot najstarejši otrok v družini

(imam še dva mlajša brata), sem takrat prišel do staršev in
jima dejal: »Mama in ata, upam, da ne bosta jezna, vendar sem
našel svojo sanjsko službo in na žalost ne bom ostal doma za
gospodarja.« Z besedami: »Sine, saj te nismo delali za sebe«
sta mi dala vedeti, da sta vesela zame in mi odpirata prosto
pot, da lahko zletim iz gnezda. Postal sem mlad perspektivni
inženir z odlično službo in življenjem v beli Ljubljani.
Leta so tekla, tako na kmetiji kot v službi je bilo ogromno dela.
Služba je bila super: sejmi, predstavitve, spoznavanje in delo z
ljudmi iz celega sveta. Opravka sem imel s prestižnimi materiali, novimi motocikli, ki jih normalni ljudje ne bodo videli še 2
leti, v glavnem Uffff. No, pa tudi plača za slovenske razmere
ni bila ravno slaba. Doma na kmetiji pa je tudi vse teklo po
planih. Vajeti je počasi prevzemal srednji brat, ki pa je zraven
dela na kmetiji hodil tudi v službo, saj starša še takrat nista bila
v pokoju. In glej ga zlomka, ker tudi moja brata nista ravno od
muh, je dobil tudi srednji brat v službi priložnost, ki je ni mogel
izpustiti, vendar je to pomenilo, da gospodar na kmetiji ne bo
mogel postati. Mlajši brat pa je toliko mlajši, da je takrat še
hodil v šolo. Tako je postala prihodnost kmetije malce negotova, saj kar naenkrat ni bilo več kandidata za »mladega prevzemnika«. Na prvo žogo ob tej novici mi vsekakor ni bilo vseeno,
kaj se bo zgodilo z mojim domom. Velikokrat je pogovor z
mojo, takrat še punco, sedaj že ženo, nanesel na temo, kako
bomo zadevo uredili. Priznam, da so bili to eni najbolj mučnih
dni v mojem življenju. Po dolgotrajnem premlevanju, tuhtanju,
SWOT analizi, sva z mojo Lauro (po poklicu arhitektko) prišla do
točke, ko sva se vprašala ali si želiva otroke. Ko sva oba pritrdilno odgovorila, sva zmečkala vse tiste liste, ter v koš vrgla
tudi pluse, zakaj je lepo živeti v Ljubljani in delati cele dneve,
za nekoga drugega, čeprav v sanjskih službah. Odločitev je
padla, »Midva bova zamenjala bele srajce za »bataškorne«.
Greva nazaj domov.«
Doma smo se dogovorili, da bova midva prevzela vajeti kmetije
v svoje roke, vendar si želiva urediti doma stanovanje tako,
da bova vseeno imela svoj kotiček. Ker pa to ne gre čez noč,
smo se dogovorili, da se vrneva v roku 2 let. Po v prihodnost
zazrtem vikendu, sem v ponedeljek prišel v službo olajšan skrbi
kako in kaj, pa me povabi moj tedanji šef v pisarno na pogovor
ter mi pove, da odhaja in si želi, da bi njegovo mesto prevzel
jaz. »Peter Apat: Vodja razvoja moto izpušnih sistemov pri
podjetju Akrapovič d.d.«. »Pa ka si ti ja nor«. To sem si želel celo
življenje. Pa sem si rekel: No, sedaj imam pa še celi 2 leti časa,
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da to izkoristim, pa sem rekel: »JA«. In seveda zopet nisem
mogel spati par tednov... Tako se mi je svet motociklizma odprl
še bolj na široko in me še bol posrkal vase: Sestanki z vodilnimi možmi iz BMWja, Honde, Kawasakija, Yamahe, Suzukija,
KTMa,... Testiranja, predstavitve, kaj naj rečem, vrhunska
doživetja, za še niti ne 30 let starega fanta s kmetije. Ampak
tako kot pravijo »višje kot greš, bolj piha« in to res drži. Ko
se pripravlja k slabemu vremenu, v tako delovno intenzivnem
podjetju, kot je podjetje Akrapovič, orkansko piha. Z vseh strani
naenkrat, pa tudi od spodaj in od zgoraj, da je mera polna.
Moram pa povedati, da sem temu vetru neskončno hvaležen,
za vse izkušnje o vodenju, medčloveških odnosih, poslovanju,
ekonomiki,... ter tudi za ogromno novih poznanstev in prijateljstev, ki so tudi še po dobrih 3 letih ostala takšna, kot da sem
še vedno del ekipe. In ker je vsega lepega enkrat konec, je tudi
zame prišel dan, ko sem moral svojim sodelavcem povedati za
svoje nove cilje. Moj šef je sklical sestanek celotnega razvoja
in v pisarni je bilo okoli 50 ljudi. Oznanil jim je, da odhajam.
Sodelavci so malce prebledeli in me v naslednjem trenutku
zasuli z vprašanji: zakaj, kam, kako to,... Ob mojem odgovoru,
da jih ne zapuščam zaradi boljše ponudbe, ampak odhajam
nazaj domov k mami, kjer bova z ženo prevzela kmetijo in
kmečki turizem, je nastala tišina, takoj za tem pa so vsi vstali
in mi namenili aplavz. Občutek, ko vidiš, da te ljudje cenijo in
spoštujejo tvoje odločitve, tudi takrat ko greš - neprecenljivo.
Takšen je bil zaključek zares lepega obdobja v mojem življenju.
Že prava mestna srajca sem obul nazaj »bataškorne«, no, če
sem povsem iskren najprej gozdarske čevlje. Po zaključku
službe, sva se z ženo odpravila na poročno potovanje in se
vrnila ravno tisti dan, ko je Slovenija padla v ledeni objem žleda.
Ker naša kmetija obsega tudi 20 ha gozda in je bila škoda
precejšnja, sem tako bivši vodja razvoja v roku 3 mesecev
izgubil 7 kg in povsem reorganiziral mišično strukturo. Spal
in jedel kakor takrat, nisem niti v puberteti. Mislim, da mi je
mati narava s tem hotela povedati, da je za mladega »birta«

potrebno še kaj drugega, kot samo bistra glava. In res je, biti
kmet danes je vse prej kot samo krmljenje in molža živali, ter
vožnja gnojevke na travnike takrat, ko ljudi to najbolj moti.
Kmetovanje je v bistvu: Umetnost izgubljanja denarja, pri 400
urah dela na mesec, zato da bi pridelali hrano za ljudi , ki mislijo
da jih hočemo zastrupiti!

Ko se danes ozrem nazaj, velikokrat pogrešam delo z motocikli, sodelavce,titan, karbon, vonj po bencinu,... vendar samo
za trenutek. Prav tako se večkrat zgodi, da ljudje, ko spoznajo
mojo zgodbo rečejo: »In ti si vse to zamenjal za kidanje gnoja!?«
Mislim si, vam je zanimiv ta del moje zgodbe, meni pa se je
resnično zanimivo življenje začelo z dnem, ko sem se odločil
za pisarno sredi travnika, sodelavke, ki mi dajejo mleko in za
tri obroke na dan v družbi moje družine. Takrat jim odvrnem:
»Res je! In upam, da mi nikoli več ne bo treba iti nazaj v službo«,
saj tega, kar mi lahko nudi kmetovanje na družinski kmetiji, ne
more nuditi nobena služba na tem svetu. No, če sem iskren se
sedaj večkrat zapeljem z motorjem, kot sem se pa takrat, ko
sem bil še v »pravi« službi.
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Najdite fugo v niši!
Olga Voglauer, mlada kmetica iz avstrijske Koroške

Ko sva z možem pred nekaj leti prevzela našo kmetijo, sva se
dolgo ukvarjala s tem, kakšna naj bo naša usmeritev. Glavno
vprašanje je bilo, kako živeti le s 15 kravami na kmetiji kot
osnovno kmetijsko dejavnostjo? Ali bomo zadovoljni s takšnimi
pogoji življenja?
Pri iskanju strategij za našo kmetijo sva spoznala različne
uspešne in predvsem izkušene kmete in kmetice iz različnih
predelov Evrope. Videla sva, da je glavna skrivnost uspeha lastno
zadovoljstvo in globoka gotovost o tem, kaj vsak dan ustvarjaš in
delaš. Na naši kmetiji z imenom »pri Kumru« smo to pot našli v
prireji mleka naših Jersey-krav, mleku pa ustvarimo še dodamo
vrednost v obliki jogurta, skute, masla, pinjenca in sirotke. Od
leta 2011 naprej dostavljamo naše proizvode na domove naših
strank in tesno sodelujemo z gostinci in kuharji najvišje kategorije v okolici Vrbskega in Baškega jezera.

certifikat o zaključeni kmetijski izobrazbi. S tega vidika pozna
Avstrija sledeče ravni: osnovna kmetijska izobrazba v obliki
kmetijskega strokovnega izpita, podobno izobrazbi »kmetijski
tehnik« v Sloveniji, ter višji nivo v obliki izpita za kmetijskega
mojstra, ki je najvišja strokovna in praktična izobrazba za kmete
in kmetice v Avstriji in odgovarja inž. kmetijstva in krajine v
Sloveniji. Kdor ima zaključen univerzitetni študij agronomije
(Bacchelor, Master of Science) ima avtomatično najvišje pogoje
za prejem podpore. Poleg certifikatov o izobrazbi, mladim prevzemnikom v Avstriji ni potrebno opravljati dodatnih izobraževanj.
Za pridobitev sredstev pa je potreben poslovni načrt o nadaljnjem razvoju kmetije. Tudi mi smo naredili natančen poslovni
načrt in s tem je bila preureditev in modernizacija naše kmetije
urejena, načrtovana in izvedena.

Posebnost naše kmetije je, da se naše krave od marca do novembra
pasejo, poleg tega pa jim vso leto krmimo samo seno. Mladim
teletom, starim dve leti, ne žgemo več rogov, in tako imamo
mleko, ki je za našo regijo zelo nenavadno in resnično enkratno.
Zavedamo se, da vsebuje Jersey-mleko beta-kazein, torej tako
imenovano A2-mleko. To in dejstvo, da se ne bojimo dela, ampak
ravno nasprotno, naš vsakdanjik je naše veselje in obenem skrivnost našega uspeha.
Za namene tako začrtane poti, smo leta 2010 našo kmetijo obnovili in zgradili prostore za predelavo mleka ter uredili tehnologijo
za sušenje sena. Te investicije smo deloma uresničili s t.i. agrarno-investicijskim kreditom, ki ga ponuja Avstrija za vse kmete.
To so krediti, za katere je potrebno vložiti vlogo pri deželni vladi
in po prestanem preverjanju se odobri kredit z osnovno obrestno mero. Krediti so za 10 ali 20 let in država plačuje do 50%
obresti. S tem je kmetijam zagotovljeno zelo ugodno financiranje
različnih aktivnosti in investicij, vedno z namenom, da se vloženi
denar povrne ali poveča investicijo. Na ta način je kmetija prisiljena, da ob vložitvi prošnje za agrarno-investicijski kredit razmišlja o donosnosti investicije. Amortizacija tako na kmetijah ni
več tujka in kmetje/kmetijce razmišljajo podjetniško.
Prav tako smo pri Kumru zaprosili za sofinanciranje iz evropskih
skladov Leader+ in prejeli podporo v višini 15%. Kot mlada prevzemnica pa sem dobila tedaj izplačanih 15.000 evrov enkratne
podpore. Te podpore mladim prevzemnikom so v Avstriji vezane
na nivo zaključene izobrazbe. Ob vložitvi prošnje za podporo
»mladi prevzemnik/mlada prevzemnica« je potrebno priložiti tudi

V tem procesu sva se z možem veliko naučila in vedno poudarjava, kako zelo pomemben je v kmetijstvu smisel za podjetništvo, še posebej pri malih kmetijah. Pri nas obdelujemo 24
hektarjev travnikov in imamo 23 hektarjev gozda, kar v Avstriji
ne velja za veliko kmetijo in tudi ne za mlekarsko kmetijo od
katere naj bi živela cela družina. Z neposredno prodajo od
doma in tesnim stikom s potrošniki pa nam je to omogočeno.
Vsak dan na novo doživljamo, kako potrošniki, ki niso kmetje,
vse bolj cenijo naše domače, pristne proizvode, cenijo naš
način življenja in se ponovno močno zavzemajo za kmečki
živež in preživetje malih kmetij. Naše stranke so postale naši
ambasadorji, ki nas krepijo in zagotavljajo naše poslovanje.
Ta njihov trud pa jim poplačamo s kakovostjo. Tukaj, pri nas
razširjen rek pravi, da smo našli »fugo v niši«. Postali smo neodvisni od splošne cene mleka pri mlekarnah in s tem neodvisni
od cen na svetovnem trgu.
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Pri Kumru smo s takim načinom življenja pridobili tudi na kakovosti življenja in smiselni organizaciji časa, ki ga lahko v večji
meri namenimo družini, našim prijateljem in širitvi naših obzorij
in znanj. Vse to želim tudi mojim mladim sopotnikom v sosedstvu - bodisi v domačem kraju, na Koroškem, v Sloveniji in
drugod. Predvsem pa nam vsem želim, da se znamo razveseliti ob sreči in uspehu drugih. Malo manj zavidanja in malo
več iskrenega veselja s sosednjim kmetom, ki si je kupil nov
traktor, nam ne bo nikoli škodovalo!
Kontakt kmetije: www.kumr.at
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Drugemu srečanju mladih prevzemnikov kmetij na rob
Prof. dr. Emil Erjavec, predsednik Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije

Z zanimanjem sem pričakoval drugo srečanje mladih prevzemnikov kmetij v organizaciji Zveze slovenske podeželske
mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pri nas na Biotehniški
fakulteti Univerze v Ljubljani, največji nacionalni akademski
ustanovi na področju agroživilstva, lesno-gozdne verige,
urejanje krajine in bioloških ved. Bo tako uspešen dogodek
kot je bil lani tisti v Hočah? Kako mladi gledajo na strateška
razvojna vprašanja kmetijstva?

da prizadevanja za naravo in okolje vidijo preveč le kot nevarnost, ne razmišljajo tudi veliko kako bi obvladovali pridelovalna tveganja, inovacije, skratka, niso še začutili, kaj so nove
pomembne teme, ki bodo opredeljevale prihodnost evropskega
in tudi slovenskega kmetijstva. Tu smo vsi skupaj malo zatajili in to je izziv za prihodnost. Slovensko kmetijstvo moramo
odpreti za tok misli in mednarodno izmenjavo znanja in idej. To
je naloga vseh, posebej pa nas, ki vodimo slovenske kmetijske
ustanove.

Nisem bil razočaran, čeprav je bilo tiste lanske začetniške
evforije manj, kar pa je razumljivo. V besedah in očeh mladih
prevzemnikov in prevzemnic je bilo prepoznati nekaj strahu in
negotovosti. Očitno sta lanska kriza s pozebo in mlečna kriza
pustili svoje sledi. So se odločili prav, ko so pogumno prevzeli kmetije? Iz dopoldanskih predavanj veje jasen odgovor.
Prav so se odločili, če vedo kaj hočejo, če razumejo zahteve
sodobnega kmetovanja, pa naj bo konvencionalno ali ekološko,
na mali ali večji kmetiji, specializirani v eno dejavnost ali s
pahljačo aktivnosti, tudi v smeri dopolnilnih dejavnosti. Kmetovanje je svobodnjaški, težak, ampak tudi kreativen poklic, če ga
vzamemo tako in se tudi odrešimo spon preteklosti, gradimo
na tem, kar je bilo dobrega, kar sta nam dali narava in pridno
delo staršev, a iščemo tudi svojo zgodbo, svoj smisel in svoje
priložnosti. Potrebno pa je mladim dati več skupne spodbude in
besede, jim pomagati, da bodo razvijali svoje talente in postavili drugačno, boljšo sliko slovenskega kmetijstva.

Zaključna misel. Škoda, da ni bilo tudi tistih, ki so bili lani v
Hočah. Naslednje leto je potrebno pripeljati vse generacije.
Narediti tabor, ki bo govoril navzven, pa tudi navznoter, in oblikoval koalicijo za boljše podeželje in kmetijstvo. Več naj bo
tudi časa za druženje, pa tudi za izmenjavo izkušenj. Mladi
hočejo slišati zgodbe svojih uspešnih kolegov in kolegic. Od
tega največ dobijo in najlažje sprejemajo. In nehajmo z zgolj
moško obliko imena kmet in prevzemnik. Dekleta in žena imajo
dobre zgodbe in svojo več kot zasluženo mesto na podeželju.
In da ne pozabim, zelo me je razveselila novica, da je med
prevzemniki, tudi nekdo, ki je začel kmetovati popolnoma na
novo, na novo naselil že opuščene vire. Teh posameznic in
posameznikov mora biti več. Marsikatera območja Slovenije
so že izpraznjena, predvsem na zahodu, pa tudi ob južni meji.
Dajmo mladim priložnost tudi na ta način.

Razprave med mladimi o ključnih razvojnih vprašanjih so bile
ugnezdene v njihove domače zgodbe, ki so si jih izmenjali in
ob tem poskušali iskati rešitve v imenu svoje generacije. Ni
bilo težko predvideti, da bodo »ven padla« ključna razvojna
vprašanja slovenskega kmetijstva. Premalo sodelovanja,
premalo podjetnosti, čakajoči preveč na druge, predvsem na
državo, pomanjkanje virov, predvsem zemlje, pa tudi dostopnih
finančnih sredstev. Dobro je, da je večina iskala rešitve najprej
pri sebi in šele nato usmerjala zahteve do inštitucij in države.
To je dober obet. Stalno jamranje, obenem pa nepripravljenost za spremembe, zavira slovensko družbo pa tudi kmetijstvo. Samo mladi to lahko pomagajo prelomiti. Sveže misli in
ukoreninjenost v svoj prostor, svoje domačije in okolico dajejo
trdnost, sedaj pa rabimo tudi še več kreativnosti in podjetnosti,
in tega se zavedajo.
Presenetilo pa me je, da tako kot njihovi starejši kolegi ne
vidijo večjega pomena v novih znanjih, novih tehnologijah, in
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Zaključki delavnic srečanja mladih prevzemnikov
Mladi prevzemniki kmetij so na srečanju skozi vsebinske delavnice iskali izzive, s katerimi se soočajo pri kmetovanju ter podali
rešitve. Poiskali so odgovore na vprašanje, kaj lahko storijo sami ter kaj lahko storijo pristojne institucije in organizacije.
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A. Socio-ekonomske razmere na kmetiji

1. Odnosi v družini in kako pospešiti generacijsko menjavo
Izziv.

Predlogi in rešitve mladih kmetov.

Kako ustvariti čim boljšo klimo pri sobivanju več
generacij na kmetiji?

• Starejši nočejo prepisati kmetiji, ker jim lastništvo pomeni varnost.
• Mladi imajo željo prevzema kmetij.

Kako zagotoviti starejši generaciji po prenosu
kmetije dohodek do upokojitve?

•
•
•
•
•

Način prenosa kmetije:

• Izročilna pogodba.

V tujini prevzemniki odkupijo kmetijo in izplačajo
brate, sestre, kako v Sloveniji?

• Mladi prevzemnik plačuje brate in sestre (les, parcele, denar).
• Možnost, da se ostali družinski člani odpovejo svojemu deležu.
• Zaposlitev na kmetiji.

Potrebe generacij:

•
•
•
•
•

Kaj potrebuje mladi kmet?

• Znanje in denar.

Z dopolnilno dejavnostjo.
Z drugo panogo.
Sodelovanje vseh družinskih članov, če je dovolj dohodka.
Prenosniku mladi prevzemnik nakaže sredstva na TRR.
Zaposlitev izven kmetije.

Zasebnost mladega prevzemnika in njegove družine.
Nujnost teženja k napredku (sodobna mehanizacija).
Možnost lastnega mišljenja (strategij).
Mladi hočejo red.
Veliko idej, ki naletijo na gluha ušesa (ni posluha za optimizacijo in
spreminjanje praks).

2. Enake možnosti – stalni izziv na podeželju
Izziv, predlagana rešitev.

Izziv: komunalni prispevek za kmetijske objekte.
Rešitev: Uvedba enakega komunalnega prispevka za
kmetijske objekte po Sloveniji.

Kaj lahko storimo mladi
kmetje sami?

Predstavimo problem
pristojnim znotraj lokalnih
skupnosti, združenju občin
in Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Kaj lahko storijo drugi?

Inštitucije naj se povežejo in
postavijo skupno ceno komunalnega prispevka na m2, ki bo
enaka v vseh občinah po Sloveniji.

Izziv: spremembe OPPN – dolgotrajni postopki.
• Predlagamo poeno• Vsi deležniki ,se lahko
Rešitev: Poenostavitev postopkov – vemo, da je nemostavitev postopkov
začnejo glede te teme
goče doseči, da se občinski podrobni načrt spremeni za
pristojnim.
dogovarjati z združenjem
potrebe kmetijske proizvodnje, vendar bi se postopki pri
• Sooblikujemo postopke v
občin Slovenije
doseganju sprememb lahko poenostavili, pohitrili in spreprihodnosti.
• Poslušajo in ugodijo željam
menili. Ugotavljamo, da ravno to marsikaterega kmeta
kmetov
odvrne od kmetovanja, kar lahko vodi celo do opustitve
dejavnosti.
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B. Proizvodni dejavniki v kmetijstvu

3. Kako do kmetijskih zemljišč (prodajni in zakupni trg)?
Izziv, predlagana rešitev.

Izziv: mladi kmetje težko
pridemo do več zemljišč.
Zaradi konkurence in
drugih dejavnikov.
Rešitev:
• Predkupna pravica za
mlade kmete
• Najemanje preko
sklada
• Zaščita slovenske
zemlje

Kaj lahko storimo
mladi kmetje sami?

• Z darilno
pogodbo
dobimo
zemljišča.
• Očistimo zaraščena zemljišča.

Kaj lahko storijo drugi?

Subvencije naj dobijo samo tisti, ki zemljišča dejansko obdelujejo.
Povečati subvencije proti zaraščanju.
Obdavčitev zaraščenih zemljišč.
Omogočanje najemanja zemljišč od Sklada kmetijski zemljišč.
Agencija lahko bolj aktivno sporoča o zaraščenih zemljiščih - da
dobimo podatke.
• Sprememba zakonodaje: predkupna pravica mladih kmetov, prav
tako za najem.
• Znižati stroške prijave na razpis za mlade prevzemnike - cene so
visoke, saj obstaja tveganje, da sredstev ne bo.
• Poenostaviti birokratske obrazce, da jih kmetje lahko izpolnjujemo
sami.
•
•
•
•
•

4. Kako do finančnih virov in kako ravnati z njimi?
Izziv.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj lahko storimo mladi kmetje
sami?

Obseg investicije.
Čas vračanja investicije.
Ustrezna kombinacija virov sredstev.
Izbor investicije.
Medgeneracijska finančna sodelovanja.
Zmožnost zaposlitve na kmetiji.
Znanje priprave poslovnih načrtov.
Pomanjkanje ekonomskega znanja in
podjetniškega razmišljanja.

• Investicije po zmožnostih.
• Vizija kmetije.
• Postavitev ciljev in kako
to doseči.
• Medgeneracijsko
finančno sodelovanje,
posvetovanje.
• Pridobivanje znanj
(osnovna izobrazba ni
dovolj).

Kaj lahko storijo drugi?

• Družina: pomoč pri delu, posvet,
mnenje.
• Lokalna skupnost: ažurnost, manjše
čakalne dobe, odkup lokalnih proizvodov.
• Država: krajše čakalne dobe, razpisi.
• Svetovalna služba: ustrezna politika,
ekonomičnost pri investicijah, mnenja,
nasveti.
• Z vsemi deležniki je potrebno ohranjati
dobre odnose.

5. Kako pridobiti znanje, izkušnje in informacije o kmetijstvu?
Kaj ugotavljamo?

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami?

Kaj lahko storijo drugi?

Glavni viri informacij in znanja:
• Internet,
• Udeležba na sejmih ,
• prebiranje literature,
• izmenjava izkušenj,
• Ekskurzije,
• Kmetijska svetovalna služba,
• Lastno delo na kmetiji,
• Tečaji,
• Šolanje.

• Smo samoiniciativni.
• Mladi se moramo/-jo udeleževati
izobraževanj.

• KGZS: specializirani svetovalci, organizacija KGZS.
• Izobraževanje NPK.
• ZSPM: ekskurzija, povezovanje, izmenjava izkušenj.
• MKGP: odobritev ekskurzij, želje in
pobude mladih kmetov.
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6. Kako upravljati z naravnimi viri: kmetijstvo in okolje
Izziv, predlagana rešitev.

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami?

Izziv: povezovanje na lokalni ravni.
Rešitev: Premalo povezovanja na lokalni
ravni med proizvajalci/kmeti in potrošniki.

Izziv: naravovarstvene operacije.
Rešitev:Naravovarstvene akcije prilagojene kmetovanju – ugotavljamo namreč,
da so le-te težko prenosljive v okolje in
niso prilagojene kmetovanju.

Kaj lahko storijo drugi?

• Potrebno je povezovanje z javnimi
zavodi(vrtci, šole, mladinski
centri).
• Potrebno je povezovanje kmetov
med seboj.
• Izdelava skupne lokalne internetne
spletne strani za prodajo.

Javne ustanove bi morale biti zavezane k odkupu določene kvote
lokalno pridelane hrane na kar lahko
vpliva ministrstvo, spodbujajo pa tudi
ZSPM in zadruge prisotne v lokalnem
okolju.

• Opozorimo na problematiko s
terena in dobre prakse.
• Se sami vključimo v pripravo novih
ukrepov.

Vključujejo v ukrepe, zapisovanje
predpisov in iščejo ter preverjajo
informacije s terena pri kmetih.

C. Organiziranje kmetijske pridelave in predelave

7. Kako do pravilne izbire proizvodnje, njenega obsega, tehnologije in kakovosti proizvodov?
Izziv, predlagana rešitev.

Kaj lahko storimo mladi
kmetje sami?

Izziv:
• Kako vplivati na določanje cen in ne zgolj pristajati na to, kar nam
predpisujejo drugi. Posredniki in kupci, in ne proizvajalci.
• So tudi stroški skladiščenja - najcenejši so produkti direktno z njive.
• Velike trgovske verige včasih želijo blago pod ceno, v ekstremnih
primerih tudi zastonj, z razlogom, da se pridelovalec prihodnje leto
umesti v prodajno shemo.
Rešitev:
• Medsebojno povezovanje.
• Ohranjati je potrebno tradicijo.
• Ozdravitev zadruge - podpiramo zadruge, ampak, ne v sedanjem
načinu delovanja. Zadruge je potrebno “ozdraviti” ali pa vzpostaviti
novo organizacijo, ki bo sposobna vplivati.
• Dolgoročnost povezovanja, ne zgolj ad hoc ali pa enkratni odkup.

Kaj lahko storijo
drugi?

• Če kje imamo nišo,
• Lahko nas tržno
lahko ohranjamo
povežejo.
tradicijo.
• Lahko znižajo
• Ponudbo lahko
stroške svetonadgradimo,
valne službe.
dodajamo nove
produkte.
• Če vztrajamo pri
neposredni prodaji,
jo lahko poskušamo
popestriti: količinsko,
kvalitetno.

8. Kako upravljati s tveganji v kmetijstvu?
Izzivi.

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami? Kaj lahko storijo drugi?

• Ocena tveganja (kje vzeti
denar).
• Zagotovitev delovne sile.
• Upravljanje s financami,
(znanje, pravila).
• Usposobljenost oseb za
določeno delo, zagotavljanje cenovno ustreznih
zavarovanj.
• Kompleksnost razpisov.

• Dodatno izobraževanje.
• Premišljene odločitve.
• Investicije za zaščito pred
vremenskimi pogoji.
• Obvezujoče pogodbe pri
trženju.
• Preventivni zdravstveni
pregledi.
• Higiena.
• Manj birokracije.

Davčne olajšave za mlade kmete.
Doseganje večjega povpraševanja s promocijo.
Zgodnji vpliv na odnos do dela kot vrednote.
Spoznavanje kmečkega dela.
Sistemski pristop v šolah in k izobraževanju odraslih.
Več specifičnih paketov zavarovanj.
Večji poudarek k uveljavljanju biološko dinamičnega
kmeta.
• Brez grobega spreminjanja kmetijske politike.
•
•
•
•
•
•
•
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9. Kako postati podjetnik na podeželju?
Kaj ugotavljamo?

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami?

Kaj lahko storijo drugi?

• Nejasna zakonodaja - javne institucije jo različno tolmačijo.
• Podjetništvo je prihodnost družinskih kmetij.
• Nujnost, da svojim pridelkom
dodamo dodano vrednost, sploh
manjše in srednje velike kmetije.
• Premalo znanja o trženju in prodaji
pridelkov ter produktov.
• Kupci so še vedno premalo ozaveščeni.
• Mladi imamo v tem obdobju (20142020) dobre pogoje in podporo s
strani javnih institucij.

• Se bolj informiramo.
• Dodatna izobraževanja (ogled
dobrih praks).
• Se povezujemo med seboj.
• Na možnost podjetništva gledamo
z optimizmom.

• Se organizira izobraževanja, tečaje,
delavnice, strokovne ekskurzije.
• Pripravi se razpise, ki spodbujajo
podjetništvo/trženje tudi na manjših
kmetijah in možnost registracije
dopolnilne dejavnosti po prejetju
sredstev.

10. Sodobne tehnologije v kmetijstvu (lahko ločeno rastlinska in živinorejska pridelava)
Izziv, predlagana rešitev.

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami? Kaj lahko storijo drugi?

Izziv: sodobne tehnologije in njihov dostop (finančni)
Rešitev:
Večja dostopnost do financ namenjenih za uporabo
in souporabo sodobne tehnologije.

• Povezovanje znotraj lokalne
skupnosti za nakupe.
• Bolj usmerjeno oglaševanje
o izdelkih, storitvah kmetij/
zadrug.

Ugotavljamo namreč , da sam dostop danes ni več
velik problem, problem je finančna dostopnost do
tehnologije. Ob tem žal ugotavljamo, da kolektivne
naložbe niso splošno sprejemljive (zgodovina), ter
da je problem vir sredstev in pridobitev sredstev na
javnih razpisih (doseganje točk).

• V izobraževalni proces uvajati
poučevanje o pomembnosti
sodelovanja.
• Več informacij o pripravi na
javne razpise.
• Poenostavljeni obrazci za
razpise.
• Subvencioniranje obresti pri
kreditih (primer Avstrije).
• Več sredstev namenjenih
povezovanju kmetov.

11. Kako pričeti z dopolnilno dejavnostjo?
Izzivi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pridobivanje sredstev.
Veščine.
Sposobnosti.
Čas.
Pridobivanje surovin.
Dodana vrednost.
Preživetje.
Nove neuveljavljene dejavnosti.
Razmerje med kvaliteto in povpraševanjem.
Povezovanje različnih dopolnilnih
dejavnosti.
Spletna prodaja.
Marketing.
Sezonska komponenta.

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami?

Kaj lahko storijo drugi?

Dobro delamo.
Se stalno razvijamo.
Se organiziramo.
Dobro preučimo našo idejo že na
začetku.
• Smo optimistično in dobre volje.
• Obiščemo pravnega svetovalca.

• Združevanje dopolnilnih dejavnosti.
• Ustanavljanje spletnih platform za
promocijo.

•
•
•
•
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D. Trženje kmetijskih proizvodov

12. Neposredna prodaja na kmetiji
Izziv, predlagana rešitev.

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami?

Kaj lahko storijo drugi?

Izziv:
• Kako ustvariti dobro prodajno
zgodbo. Dobra prodajna zgodba je
ključna, da seže glas med ljudi.
• Izziv je tudi v tem, da se je
potrebno odločiti bodisi za individualno prodajno zgodbo, bodisi za
kolektivno - oboje ima prednosti in
slabosti.

• Dosežemo, da je zaščita zgodbe
nacionalni interes - prav tako je
pomemben postopek zaščite.
• Lahko si izmislimo prodajno
zgodbo in jo skušamo čim bolj
razširiti, ljudem, ki jo lahko pomagajo razvijati, najprej med nami in
nato med potencialnimi kupci.

• Pospešijo, razvijejo skupne
prodajne zgodbe določenih
območij: npr. Panoramska cesta v
Solčavi.
• Na delavnicah nas lahko naučijo,
kako izpiliti zgodbo in jo razvijati.

Rešitev: Zaščita blagovne znamke in
zašita dobre zgodbe, ostaja pa vprašanje, kako zaščititi prodajno zgodbo.
13. Sodelovanje med kmeti in zadružništvo, kratke verige in vertikalne povezave s predelavo
Izziv, predlagana rešitev.

Izziv: večja prepoznavnost in zastopanost blagovnih znamk.
Rešitev:
• Promoviranje akcij kot jo kupujmo slovensko.
• Uvedba davka na ogljični odtis.
• Javno naročanje naj deluje po shemi, če je na voljo
slovensko naj se naroči slovensko.
• Uvajanje masnih bilanc.
Izziv: izboljšanje konkurenčnosti družinskih kmetij.
Rešitev: državno zemljo nemudoma podeliti kmetom –
družinskim kmetijam

Izziv: večje zaupanje v institucije.
Rešitev: Vključevanje mladih v institucije, prenos znanj med
generacijami in napredek.

Kaj lahko storimo mladi
kmetje sami?

Kaj lahko storijo drugi?

• Povezovanje znotraj
lokalne skupnosti.
• Promoviranje in
širjenje znanja.
• Kupujmo slovensko.

• Večji nadzor in sledljivost.
• Uvedba ogljičnega odtisa.
• Vpliv države na javno naročanje, da ima vedno prednost slovensko poreklo.
• Uvajanje masnih bilanc.

Nadaljujemo z obdelovanjem zemlje in proizvodnje hrane ter se na ta
način širimo.

• Odpreti razpravo na to temo.
• Narediti strategijo za razdelitev površin ter strategijo
razvoja, ki bo opolnomočila
razvoj družinskih kmetij.

Vključevanje v zadruge in
njihove odbore.

• Vključevanje mlajših ljudi, ki
imajo polno idej in zanosa v
njihov krog, ki se zdi včasih
zaprt.
• Čim bolj sodelovati s
kmetom, ne zgolj odrejati in
sporočati.

Ugotavljamo da:
• Člani kmetij morajo
• Zadruge so potrebne ker zagotavljajo odkup.
sami podati pobude
• Samostojna pot spodbuja kreativnost (vendar potrebe po
za izboljšave.
povezovanju ostanejo: skupno trženje, skupne blagovne
• Povezovanje za
znamke).
skupno trženje,
• Blagovne znamke so premalo prepoznavne (npr. kranjska
skupne blagovne
klobasa) doma in v tujini.
znamke, prodaja v
• Ni vključevanja mladih v vodenje zadrug.
tujini.

• Gostilne bi morale zagotavljati informacije od kod
je hrana in kakovostno
izbiro ponudbe: slovensko,
ekološko, iz regije…
• Kmet/zadruga zahteva, da
je označeno, da je njegov
produkt.
• Potrošnik – gost zahteva
informacije.
• Zakonodaja predpiše
obvezno označevanje.
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E. Institucionalno okolje : politika in pravo kmetijstva

14. Kako do boljših ukrepov kmetijske politike za mlade na podeželju?
Izziv, predlagana rešitev.

Izziv: regionalna politika razvoja.
Rešitev: Najti potencial regije in napraviti dolgoročno strategijo razvoja na
področjih.

Izziv: kontrola subvencij za površine.

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami?

• Vključevanje v programe, ustvarjanje • Spodbujajo potencial regije.
strategij.
• Priskrbijo mehanizme preko
• Vplivamo na to, da je več sredstev
katerih kmetje pridejo do finančnih
možno pridobiti na lokalni ravni po
sredstev.
principu LAS, saj imajo tako mladi
lažji dostop do sredstev, korak do
birokracije in pomoči je krajši.
• Kreiramo skupne zgodbe na področju
regije.
Spodbujamo k spremembam.

Rešitev: Proizvodno vezane subvencije

Izziv: sprememba zemljiške politike – da
se splača tako lastniku kot najemniku.
Rešitev: Regulacija na področju
zemljiške politike, tako, da bi se splačalo
obema deležnikoma - tako lastniku kot
najemniku. Ugotavljamo, da kmet najemnik plača najemnino in tudi subvencijo
dobi lastnik, le-ta pa noče, da kmet najemnik plača najemnino uradno, se boji
da bo to vplivalo na kaj pri njemu (transfere).
Izziv: preveč birokracije in premalo
nadzora.
Rešitev: Poenostaviti postopke in bolj
nadzirati dobitnike sredstev ter tudi po
izteku projektov ohraniti stik z njimi.
Preveriti/videti, kje so vidne spremembe
zaradi projekta - še najmanj 3. leta po
izteku – le tako bo delo bolj dolgoročno.
Izziv: naj se denar poda tistim, ki imajo
dolgoročne želje ostati v kmetijstvu.
Rešitev: Preverba želja in ciljev – vračilo
sredstev v kolikor ne ostane dolgoročno
v panogi, sankcioniranje.

Kaj lahko storijo drugi?

• Sprememba kontrole subvencij
za površine, saj je trenutno veliko
špekulantov.
• Proizvodno vezane subvencije.
• Sprememba zakona in kontroliranja.
• Spodbujanje k spremembi.

• Da ne pristopamo k najemništvu
• Nadzor nad (ne)pogodbenimi
»neuradno«.
odnosi.
• Spodbujamo k spremembi med
• Sprememba zakonodaje.
odnosom najemnik – lastnik in razdeljevanju subvencij – da bi se obema
stranema splačalo vstopiti v ta
odnos.

• Spodbujanje k spremembi.
• Pomagati poenostaviti obrazce.
• Spodbujati nadzor in biti sam
usmerjen pri prijavljanju k dolgoročnim ciljem.

• Poenostavitev obrazcev.
• Več nadzora s strani inštitucij.
• Dosegati cilje dolgoročno pomeni
ohraniti stik z dobitniki finančnih
sredstev in se na (trajno) povezovati z njimi.

• Spodbujamo k spremembi.
• Spodbujanje nagrajevanja kmetov,
ki ostajajo v panogi – pomoč pri
razpisih ipd.

• Pomoč kmetom, ki so že leta v
branži in se ne znajdejo v svetu
birokracije in obrazcev.
• Spodbujanje birokratske pismenosti med kmeti, ki želijo to biti na
dolgi rok.
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Ugotavljamo:
• Premalo mladih se zanima za
kmetijsko politiko.
• Neustrezna kmetijska politika.
• Velike težave pri pridobivanju gradbenih dovoljenj.
• Premalo se sami informiramo.
• Slaba cenovna politika.
• Uredbe so zapisane v nerazumljivem
jeziku.

• Nič ne moremo glede kmetijske politike in gradbene zakonodaje.
• Se informiramo sami.
• Izberemo predstavnike, ki nas bodo
zagovarjali.

• Zagovarja naše interese.
• Po objavi razpisa se organizirajo
izobraževanja.

15. Kako izboljšati pravno okolje?
Izziv.

• Birokratske ovire.
• Komplicirani postopki.
• Slaba porazdelitev
sredstev. bolj enotni
postopki.

Kaj lahko storimo mladi
kmetje sami?

• Postavimo zahteve do
organov, da sklepajo bolj
razumljive akte.
• S povezovanjem in
dodatnim izobraževanjem pridobimo znanje.

Kaj lahko storijo drugi?

• Ob sprejemanju zakonodaje upoštevati mnenja zbornice
in kmetov.
• Več javnih razprav.
• Hitrejše odločanje s strani organov in večja odzivnost kadar jih nekaj prosimo, da se uredi.
• Bolj razumljivi pravni akti (da človek kaj razume).
• Pravne podlage povzete, ne le citirane (recimo na
odločbi, za registracijo vse na enem mestu kaj moraš
vedeti ipd.).

16. Kako bolje zastopati interese mladih na podeželju?
Izziv, predlagana rešitev.

Kaj lahko storimo mladi kmetje sami?

Izziv:
• Naš glas se ne sliši! Ne dobimo
niti odgovorov na specifična vprašanja.
• Prav tako je težava članstva v
ZPSM in vključenost v ukrep po
dopolnjenem 40 letu starosti.

•
•
•
•

Vztrajamo!
Se včlanjujemo v ZSPM.
Pridobimo medijsko podporo.
Aktivno predlagamo rešitve in jih
posredujemo.

Kaj lahko storijo drugi?

• Da so prisotne na srečanjih.
• Strukturirajo/filtrirajo pomembne
informacije.
• Ministrstvo bi moralo biti bolj
agilno.

Rešitev:
• Čim več srečanj mladih kmetov.
• Večja vključenost v ZPMS.
• Naš glas se mora slišati tudi v
medijih.
• Organizirati več dogodkov, kot je
srečanje mladih kmetov, s prisotnostjo ključnih odločevalcev.
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mladi kmetje sooblikujejo kmetijsko politiko
Evropska kmetijska politika daje v novi finančni perspektivi
večji pomen mladim kmetom, ki so praviloma bolj izobraženi
kot predhodna generacija in zato lažje sledijo horizontalnim
ciljem (inovacije, okolje, podnebne spremembe), ki jih želi
evropska kmetijska politika v obdobju 2014-2020 dosegati v
največji možni meri.
Podobno kot v drugih državah EU, se tudi v Republiki Sloveniji populacija gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih vedno
bolj stara. V EU je 6 % gospodarjev v starostni skupini do 35, v
RS pa je ta slika še nekoliko slabša, saj jih je le 4%. Dve tretjini
nosilcev kmetijskih gospodarstev je starejših od 55 let. Zavedamo se, da je medgeneracijska povezanost na kmetijskem
gospodarstvu pomembna, saj mladi hitreje pridejo do potrebnih
informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo in so tudi bolj drzni,
starejša generacija pa prispeva z izkušnjami in zagnanost
mladih zaustavlja, ko zazna prevelik riziko pri gospodarjenju.
Pomembno je, da mladi prevzamejo upravljanje na kmetiji še
dovolj zgodaj, saj ob predolgem čakanju na prevzem kmetije
zanos in pogum usahneta, posledica pa je, da si potencialni
prevzemnik poišče zaposlitev izven domačije.
V Republiki Sloveniji se zavedamo potenciala mladih na podeželju in jim zato prisluhnemo. Mladi kmetje so preko ZSPM
in njenih predstavnikov zastopani v najvišjih delovnih telesih
MKGP, tako so hkrati z drugimi nevladnimi organizacijami člani
Sveta za kmetijstvo in podeželje, ki je ministrovo strateško in
posvetovalno telo. Vključeni so tudi v vse razprave, formalne

in neformalne dogodke, ki oblikujejo slovensko kmetijsko politiko in kmetijstvo nasploh.
Vloga mladih je v zadnjih nekaj letih izrazito napredovala in
vsi zavedamo, da nujno potrebujemo zadostno število mladih
v kmetijstvu, ki bodo v prihodnje proizvajali hrano in ohranjali
podeželje. Mladim kmetom se v okviru skupne kmetijske politike dodeljujejo podpore, med katerimi je ukrep »Shema plačilo
za mlade kmete« v okviru prvega stebra vezan neposredno
na ovojnico in obvezen za vse države članice Evropske unije.
Ukrep v okviru Programa razvoja podeželja »Pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete« je za države članice neobvezen.
Republika Slovenija in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano sta prepoznala potrebo po izvajanju tega ukrepa.
Mladi kmetje so v Sloveniji najvišje podprti mladi »podjetniki«,
prav tako pa je višina pomoči na posameznega upravičenca
med najvišjimi v Evropi.
Nadaljnja vloga mladih kmetov je, da se kljub že pridobljeni
formalni in neformalni izobrazbi, še naprej izobražujejo za
potrebe kmetovanja, razumen vložek pridobljenih podpor v
kmetijsko gospodarstvo in kmetijsko dejavnost, da bi bili na
trgu kar najbolj konkurenčni. Želimo, da bi se mladi povezovali, izmenjavali izkušnje, proizvajali in nastopali na trgu s kvalitetno hrano. Še naprej pričakujemo aktivno vključevanje mladih
v sooblikovanje kmetijske politike, kot tudi izvajanje aktivne
in inovativne promocije mladih na podeželju in v kmetijstvu.
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Predstavitev strukture mladih prevzemnikov: Analiza drugega javnega razpisa pri podukrepu pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014—2020
V letu 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
objavilo drugi javni razpis pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU
Tip javnega razpisa: zaprti
Datum objave: 17. 6. 2016
Sprejem vlog: od 11. 7. 2016 do 17. 8. 2016
Višina dodeljenih sredstev:
Skupaj: 11.998.800 EUR
Sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji):
9.990.000 EUR
Sklop B (ostali mladi kmetje): 2.008.800 EUR

Datum izdaje odločb: 29. 12. 2016
Število vseh možnih točk: 86
Minimalno število točk za vstop v podukrep: 26
Razpon točk odobrenih vlog na sklopu A: 32 - 59
Razpon točk odobrenih vlog na sklopu B: 28 - 55
Izplačila v letu 2017 (1. obrok: 70 % odobrenih sredstev):
8.399.160 EUR

ODOBRENE VLOGE
Preglednica 1: Prejete in odobrene vloge, zaprošena in odobrena sredstva po sklopih
Sklop

Prejete vloge

A
B
Skupaj

Odobrene vloge Delež odobrenih vlog po sklopih (%) Delež odobrenih vlog glede na prejete (%)

282
131
413

222
108
330

67,3
32,7
100,00

Na drugi javni razpis je prispelo 413 vlog. Vseh odobrenih vlog
je bilo na sklopu A 67,3% na sklopu B pa 32,7%. Na sklopu A
je bilo odobrenih 222 vlog, kar predstavlja slabih 80 % prejetih
vlog, na sklopu B pa 108 vlog, kar predstavlja dobrih 80%

78,7
82,4
79,9

prejetih vlog. Na sklopu A je bilo odobrenih 99 vlog upravičencem, ki so se v vlogi zavezali, da se bodo zaposlili na prevzeti kmetiji v roku 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do
sredstev.

Preglednica 2: Število vloženih, odobrenih in neodobrenih vlog in sredstva po sklopih
Sklop

A

število vlog sredstva (EUR)

Sklop

B

Skupaj

število vlog

sredstva (EUR)

število vlog

sredstva (EUR)

Odobrenih

222

9.990.000

108

2.008.800

330

11.998.800

Neodobrenih

60

2.700.000

23

427.800

83

3.127.800

Vloženih

282

12.690.000

131

2.436.600

413

15.126.600

Na sklopu A ni bilo odobrenih 60 vlog, na sklopu B pa 23 vlog. Skupaj
ni bilo odobrenih 83 vlog, od tega 26 vlog zaradi premalo sredstev.
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UPRAVIČENCI PO STAROSTNIH SKUPINAH
V starostni skupini od 18 do 23 let je 44 upravičencev oziroma
13,33%. V starostni skupini od 24-29 let je 107 (32,43%) upravičencev, več kot polovica 177 (54,24%) upravičencev pa je v starostni skupini 30-40 let. Povprečna starost upravičenca je 30 let, upravičenke pa 32 let.

18-23

30-40

24-29

UPRAVIČENCI PO SPOLU
Preglednica 3: Upravičenci po sklopih po spolu
Spol/sklop A

Število

Delež (%)

Spol/sklop B

Število

Delež (%)

Moški

161

72,52

Moški

97

89,81

Ženske

61

27,48

Ženske

11

10,19

Skupaj

222

100,00

Skupaj

108

100,00

6 5

Upravičenci moškega spola še bolj kot pri sklopu A, kjer jih je
72,52 %, prevladujejo pri sklopu B, kjer je moških skoraj devetdeset odstotkov.
Velika večina, kar 96,67% upravičencev, je v podukrep vstopila
na podlagi PKP v upravljanju, le 1,82% upravičencev je vstopilo na podlagi števila GVŽ, 1,51% pa na podlagi števila čebeljih družin.

319

Ha primerljivih kmetijskih površin (PKP)
Glave velike živine (GVŽ)

Ob oddaji vloge na javni razpis je imel v upravljanju največ PKP
upravičenec, ki je v podukrep vstopil z 79,83 ha. Izračunano
povprečje na upravičenca je 13,20 ha PKP. Največ kmetijskih
zemljišč v uporabi (v nadaljevanju: KZU) je imel upravičenec,
ki je upravljal s 86,00 ha KZU, izračunano povprečje na upravičenca je 15,66 ha KZU.
Maksimalno število GVŽ, s katerimi je upravičenec vstopil
v podukrep je 108,05, povprečno število na upravičenca pa
je 18,90 GVŽ. Povprečno število čebeljih družin ob vstopu v
podukrep je 67,50.

Čebelje družine
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UPRAVIČENCI PO PANOGAH
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Več kot polovica upravičencev (50,30%) je
govedorejcev. Večina govedorejcev se ukvarja
z mlečno proizvodnjo, sledijo govedorejci
s kravami dojiljami, pitanci, teleti in govedorejci izključno s pitanci. Sledita mešana
rastlinsko živalska proizvodnja in vinogradništvo. Najmanj zastopane panoge pa so: proizvodnja hmelja, oljkarstvo, kunčjereja, konjereja (pod 1%). Dva mlada kmeta, ki sta vstopila
v podukrep ob oddaji vloge na javni razpis še
nista imela kmetijske proizvodnje.

Govedoreja
Rastlinsko živalska proizvodnja
Trajni nasadi –vinogradi
Poljedelstvo
Drobnica
Trajni nasadi –sadovnjaki
Vrtnarstvo
Prašičereja
Pridelava medu in čebelarskih proizvodov
Konjereja
Drugo: še nima kmetijske proizvodnje
gre za 1. zagon dejavnosti
Trajni nasadi– hmeljišče
Trajni nasadi– oljčniki
Kunčjereja

UPRAVIČENCI PO REGIJAH
Preglednica 4: Upravičenci po regijah
Regija

Sklop A

Sklop B

skupaj

Delež (%)

Savinjska

50

13

63

19,09

Podravska

33

23

56

16,97

Pomurska

27

21

48

14,54

JV Slovenija

19

13

32

9,70

Goriška

20

6

26

7,89

Posavska

14

10

24

7,27

Primorsko
Notranjska

11

7

18

5,45

Gorenjska

16

1

17

5,15

Obalno kraška

9

6

15

4,54

Osrednje
slovenska

11

3

14

4,24

Koroška

10

2

12

3,63

Zasavska

2

3

5

1,51

Skupaj

222

108

330

100,00

Največ - skoraj petina upravičencev je iz Savinjske regije,
sledita Podravska regija s 16,97% upravičencev in Pomurska
regija s 14,54% upravičencev. Najmanj upravičencev je iz Zasa-

vske regije z 1,51% upravičencev, sledijo Koroška, Osrednje
slovenska in Obalno kraška regija, vse z manj kot 5% upravičencev.
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UPRAVIČENCI PO IZOBRAZBI
Preglednica 5: Upravičenci po izobrazbi
Stopnja izobrazbe

Sklop A

Sklop B

Skupaj

Delež (%)

VIII/2. Doktorat

2

0

2

0,61

VIII/1. Magisterij

1

0

1

0,30

VII. Visoka

16

16

32

9,70

VI. Višja

56

21

77

23,33

V. srednja 4 letna

104

48

152

46,06

IV. srednja 3 letna

40

21

61

18,48

III. poklicna 2 letna

3

2

5

1,51

Skupaj

222

108

330

100,00

Izobrazbena struktura upravičencev je tako kot v 1. javnem
razpisu zelo dobra. Prevladujejo upravičenci s V. stopnjo
izobrazbe (46,06%), kar pomeni, da imajo zaključeno 4 letno
srednjo šolo. Sledijo upravičenci s VI. stopnjo izobrazbe
(23,33%) in s IV. stopnjo izobrazbe (18,48%). Dva upravičenca
imata izobrazbo VIII/2. stopnje – doktorat, eden pa VIII/1.
stopnjo izobrazbe – magisterij, vsi iz sklopa A.
Manj kot polovica mladih kmetov (138 upravičencev, kar predstavlja 41,82%) je v podukrep vstopilo z izobrazbo s področja
kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti, 192
(58,18%) pa z nekmetijsko izobrazbo, zato so ob oddaji vloge
na javni razpis morali ustrezno izobrazbo dokazati s certifikatom pridobljenim v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije
s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
Slaba polovica upravičencev, je imela ob nekmetijski izobrazbi
pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije z nazivom
živinorejec/živinorejka, sledi poljedelec/poljedelka in vinogradnik/vinogradnica. Nekateri upravičenci so v podukrep vstopili
z več kot enim certifikatom nacionalne poklicne kvalifikacije.

NAJPOGOSTEJŠI RAZVOJNI CILJI V
POSLOVNIH NAČRTIH UPRAVIČENCEV
Najpogostejši razvojni cilji, ki so jih upravičenci navedli v
poslovne načrte so:
1. nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za
potrebe kmetijskega gospodarstva,
2. nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne
in transportne opreme,
3. povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3%
glede na vstopne kapacitete ha PKP,
4. vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega
usposabljanja in pridobivanja spretnosti,
5. nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (kmetijska gospodarstva, ki imajo
najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v upravljanju v gorskem
območju).
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NEODOBRENE VLOGE
Vloge 83 mladih kmetov so bile zavrnjene oziroma zavržene.

Preglednica 6: Število neodobrenih vlog po sklopih in razlogih za zavrnitev oziroma zavržbo

Razlog za zavrnitev oz. zavržbo

Število neodobrenih
vlog na sklopu A

Število neodobrenih vlog
na sklopu B

Skupaj

Delež (%)

Porabljena sredstva

22

4

26

31,33

Iz prenosa izločenih več kot 0,5 ha

13

6

19

23,75

Umetno ustvarjeni pogoji

6

0

6

7,23

Nosilec ali lastnik več kot 24 mesecev
pred oddajo vloge na JR

2

2

4

4,82

Nepopolna vloga

2

1

3

3,61

Premalo točk

1

2

3

3,61

Umik

2

0

2

2,41

Izločili objekte za kmetijsko dejavnost

2

0

2

2,41

Izločili objekte za kmetijsko dejavnost in
za rejo živali

2

0

2

2,41

Nepravilno vložena vloga

1

1

2

2,41

Premalo sredstev v upravljanju (ugotovitev kontrole na kraju samem)

1

1

2

2,41

Ni zemljiško knjižni lastnik pred oddajo
vloge na JR

1

1

2

2,41

Iz prenosa izločenih več kot 0,5 ha in
objekt za rejo živali

0

1

1

1,2

Izločili objekte za rejo živali

1

0

1

1,2

Nima ustreznega poklicnega znanja

1

0

1

1,2

Nima ustreznih razvojnih ciljev

1

0

1

1,2

Prepozna vloga

0

1

1

1,2

Ni zemljiško knjižni lastnik pred oddajo
vloge na JR in nima ustreznih razvojnih
ciljev

0

1

1

1,2

Prenos med zakoncema

1

0

1

1,2

Večina površin ni v lasti upravičenca

1

0

1

1,2

Skupaj

60

23

83

100,0

Največ negativnih odločb je bilo zaradi porabljenih sredstev.
Drugi najpogostejši razlog za zavrnitev je ta, da je bilo iz
prenosa izločenih več kot 0,5 ha zemljišč. Kar 6 oziroma 7,23%
vlog ni bilo odobrenih zaradi umetno ustvarjenih pogojev, vsi
na sklopu A. Presenetljivo velik je delež mladih kmetov, ki so
želeli vstopiti v podukrep in niso prevzeli objektov za kmetijsko
dejavnost in objektov za rejo živali, skupaj je teh 6 (7,23%), od
tega 5 na sklopu A. Dve vlogi iz sklopa A in dve iz sklopa B
nista bili odobreni, zaradi prevzema lastništva oziroma nosilstva pred več kot 24 meseci. Nekatere vloge so bile zavrnjene iz
več kot enega razloga, od teh izstopata dve vlogi na sklopu A iz

katerih je razvidno, da dva mlada kmeta nista prevzela objektov
za kmetijsko dejavnost in prav tako objektov za rejo živali.
V letih 2015 in 2016 je bilo na prvem in drugem javnem
razpisu skupaj odobrenih 20.895.600 EUR javnih sredstev,
za prihodnje javne razpise ostaja še 39.754.400 EUR razpoložljivih javnih sredstev.
Marija Brodnik Lodewijk
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Mladi kmetje koristijo tudi druge ukrepe skupne kmetijske politike

Izvajanje investicijskih ukrepov - mladi kmetje
V letu 2016 smo iz naslova izvajanja podukrepa 4.1 Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva objavili 6 javnih razpisov
v skupni višini 80 milijonov evrov (porabljenih bo max. 68,5
mio evrov). Trije javni razpisi (JR) so že zaprti in sicer 1.
JR-podnebne spremembe, 8 mio EUR razpisanih (8,1 mio EUR
zaprošenih) sredstev, 2. JR-hlevi, kmetijska mehanizacija, 40
mio EUR razpisanih, 36,2 mio EUR zaprošenih sredstev in 4.
JR-podnebne spremembe, 10 mio EUR razpisanih (2,9 mio
EUR zaprošenih) sredstev.
Na prvem javnem razpisu smo prejeli 337 vlog, odobrili pa smo
304 vlog v skupni višini 7.376.055,34 EUR javnih sredstev in sicer:
• N
 amen A (majhne naložbe): prejeli 75, odobrili 60, zavrnili
15 vlog. Razpisali smo 500.000 EUR, odobrili pa 289.693,89
EUR oziroma 4.828,23 EUR/vlogo
• N
 amen B (enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb):
prejeli smo 243, odobrili 230, zavrnili pa 13 vlog. Razpisali
smo 3.500.000 EUR, odobrili pa 5.967.004,96 EUR oziroma
25.943,50 EUR/vlogo.

• N
 amen C (enostavne in zahtevne naložbe pravnih oseb in
s.p. posameznikov): prejeli 75, odobrili 60, zavrnili 15 vlog.
Razpisali smo 4.000.000 EUR, odobrili pa 1.119.356,49
EUR oziroma 79.954,03 EUR/vlogo.
Na prvem javnem razpisu smo odobrili tudi 140 vlog mladih
kmetov v skupni višini 3.758.448,44 EUR in sicer:
• N
 amen A (majhne naložbe): odobrili smo 26 vlog v skupni
višini 137.455,23 EUR oziroma 5.286,74 EUR/vlogo (kar
je za 20% več kot v povprečju na namenu A), od tega 9
vlog mladih kmetic (35%) ter 17 vlog mladih kmetov (65%).
• N
 amen B (enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb):
odobrili smo 114 vlog v skupni višini 3.620.993,21 EUR
oziroma 31.763,10 EUR/vlogo (kar je za 22% več kot v
povprečju na namenu B), od tega 11 vlog mladih kmetic
(10%) ter 103 vlog mladih kmetov (90%).
V celoti gledano je bilo na prvem javnem razpisu odobrenih 46% vlog
mladih kmetov, v skupnem deležu 51% vseh odobrenih sredstev.
Gorazd Gruntar

Neposredna plačila- izvajanja sheme »plačilo za mlade kmete«
Reforma neposrednih plačil je kot prioritetno skupino kmetov
opredelila tudi mlade kmete, in zato se je z letom 2015 uvedla
shema »plačilo za mlade kmete« kot obvezna v vseh državah
članicah EU. Gre za letno dohodkovno podporo za mlade
kmete, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo. Država članica
mora to plačilo dati na voljo tako fizičnim kot tudi pravnim
osebam ali združenju fizičnih in/ali pravnih oseb, ki izpolnjujejo
pogoje upravičenosti. Nadalje mora, v primeru velikega števila
upravičenih vlog, država članica porabiti za mlade kmete do
vključno 2% sredstev za neposredna plačila, pa čeprav je za
finančno ovojnico za mlade kmete načrtovala nižji odstotek.
Leto 2016 je bilo drugo leto izvajanja sheme »plačilo za mlade
kmete«. Tako kot v letu 2015, je bilo tudi za leto 2016 število
nosilcev KMG, ki so oddali vlogo in izpolnjevali pogoje, veliko.
Obseg potrebnih sredstev je presegel tako načrtovan 1,5%,
kakor tudi največ dovoljena 2% nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Zato je bilo tudi leta 2016 potrebno znižati vrednost plačila za mlade kmete na plačilno pravico, in sicer iz

74,66 evrov na 62,52 evrov, da bi bil obseg vseh izplačanih
sredstev za mlade enak 2% ovojnice za neposredna plačila, in
hkrati tudi pridobiti manjkajoča sredstva za plačilo za mlade
(razlika med 1,5% in 2%) tako, da so se uporabila razpoložljiva sredstva v nacionalni rezervi in tudi, ker to ni zadostovalo, se je vsem nosilcem KMG skupni znesek za osnovno
plačilo za leto 2016 znižal za 0,8%. Gre za poseben mehanizem, ki zagotavlja državam boljšo izkoriščenost sredstev.
Tako kot vsa druga neposredna plačila se to plačilo financira
izključno z EU sredstvi.
Za plačilo za mlade kmete za leto 2016 je bilo oddanih skupno
4.306 vlog za skupno 47.507,54 plačilnih pravic oz. ha kmetijskih površin. Kot fizična oseba je plačilo uveljavljalo 4.283
vlagateljev in kot pravna oseba 23 vlagateljev. Plačilo je odobreno 3.830 nosilcem (za leto 2015 pa 3.696 nosilcem).
Polona Kolarek
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Možnosti in priložnosti mladih kmetov v letu 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano intenzivno
izvaja program razvoja podeželja. Priložnosti mladih kmetov se
kažejo predvsem na delu investicij v osnovna sredstva.
Pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: podukrep 4.1) mladi kmetje
na osnovni 30% delež podpore pridobijo dodatni 20% delež
podpore. Za namen podukrepa 4.1 se kot mladi kmet šteje
oseba stara od 18 do 40 let, ki ima ustrezno znanje in usposobljenost ter je vzpostavila kmetijo ne prej kot pet let pred
oddajo vloge na javni razpis. V kolikor je vlagatelj oseba, ki ima
odločbo pri ukrepu 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
ali pri podukrepu 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep 6.1), se kot vzpostavitev šteje datum na odločbi, sicer pa datum vpisa nosilca v
register kmetijskih gospodarstev.
Z drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020
lahko mladi kmetje pridobijo dodatni 20% delež podpore tudi
pri podukrepu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje ali
razvoj kmetijskih proizvodov.

Kot je v nadaljevanju razvidno iz terminskega načrta javnih
razpisov, bodo letos objavljeni javni razpisi za različne namene.
Posebej gre izpostaviti javni razpis, ki bo objavljen predvidoma
v juniju pri ukrepu 9 Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev. Za izboljšanje položaja na trgu je namreč vse bolj
pomembno združevanje in povezovanje za skupen nastop,
saj je prav toliko kot proizvodnja kakovostnih proizvodov,
pomembno tudi njihovo plasiranje na trgu.
V drugi polovici leta je predviden razpis javnih sredstev za
podporo za novo sodelovanje v shemah kakovosti ter številni
javni razpisi v okviru ukrepa 4.
Z letošnjim letom pa je za tiste mlade kmete, ki ne dosegajo
vstopnega praga 6 ha PKP ali 15 glav velike živine ali 60 čebeljih, možna pridobitev podpore pri podukrepu 6.3 Pomoč za
zagon dejavnosti za majhne kmetije. Merila za izbor pri tem
podukrepu omogočajo lažji vstop mlajšim kmetom, katerih
kmetije sicer ne dosegajo vstopnih pragov pri podukrepu 6.1.

Terminski načrt objave javnih razpisov:
ŠIFRA IN IME UKREPA/PODUKREPA

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

PREDVIDENA OBJAVA
JAVNEGA RAZPISA

8.6–Podpora za naložbe v gozdarske
naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in sečnjo in spravilo lesa
trženje gozdnih proizvodov

marec 2017

6.1–Pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete

podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in
kmetijske dejavnosti.

april 2017

19.3–Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine

sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju april 2017
posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj
države, kot z območji v različnih državah članicah EU
ali z območji v tretjih državah

16–Sodelovanje

16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelomaj 2017
vanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev
in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter
za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih
trgov

16–Sodelovanje

16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v maj 2017
dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim
vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost,
ter izobraževanjem o okolju in hrani

4.2–Podpora za naložbe v predelavo/
trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov – za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja,
(anneks in non anneks)

maj 2017
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8.4–Podpora za odpravo škode v
gozdovih zaradi gozdnih požarov
ter naravnih nesreč in katastrofičnih
dogodkov

• podpora za dela za odpravo škode in obnovo
gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče
žledu
• ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

maj 2017

4.1–Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva

splošen javni razpis

junij 2017

9–Ustanovitev skupin in organizacij proi- pavšalno plačilo v letnih obrokih za prvih pet zaporezvajalcev
dnih let po datumu priznanja skupine ali organizacije
proizvajalcev

junij 2017

Predvidoma v juniju 2017 bo objavljen okvirni terminski načrt za spodnje javne razpise, ki bodo objavljeni v drugi polovici leta 2017:

3.1–Podpora za novo sodelovanje v
shemah kakovosti

podpora za pokritje stalnih stroškov zaradi vključitve
v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je
namenjena prehrani ljudi

druga polovica leta
2017

4.1–Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva

splošen javni razpis

druga polovica leta
2017

4.2–Podpora za naložbe v predelavo/
trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov – za velika podjetja
(anneks in non anneks)

druga polovica leta
2017

4.3–Podpora za naložbe v infrastrukturo, podpora za naložbe v gradnjo in
povezano z razvojem, posodabljanjem
rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter
ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarpripravo gozdnih vlak.
stva

druga polovica leta
2017

4.3–Podpora za naložbe v infrastrukturo, podpora za tehnološke posodobitve namakalnih
povezano z razvojem, posodabljanjem
sistemov namenjenih več uporabnikom
ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

druga polovica leta
2017

4.3–Podpora za naložbe v infrastrukturo, podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki druga polovica leta
povezano z razvojem, posodabljanjem
so namenjeni več uporabnikom
2017
ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
6.3–Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij

pavšalno plačilo za razvoj majhnih kmetij

druga polovica leta
2017

8.6–Podpora za naložbe v gozdarske
naložbe v obdelavo okroglega lesa, pred industrijsko
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa
trženje gozdnih proizvodov
majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev

druga polovica leta
2017

16–Sodelovanje

16.2–Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij

druga polovica leta
2017

16–Sodelovanje

16.5–Podpora za skupno ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za
skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim
okoljskim praksam

druga polovica leta
2017

19.3–Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine

sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju druga polovica leta
posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj
2017
države, kot z območji v različnih državah članicah EU
ali z območji v tretjih državah
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Mreža za podeželje
Mreža za podeželje nudi pomembno podporo izvajanju PRP
2014–2020 in je njegovo glavno komunikacijsko orodje. Mreža
obvešča potencialne upravičence o možnostih dostopa do
sredstev PRP, o njihovih obveznostih, o označevanju vira sofinanciranja ipd., splošno javnost pa obvešča o pomenu izvajanja PRP za slovensko podeželje. Za komuniciranje uporablja
spletno stran PRP, tedenske e-novice PRePlet, tiskana gradiva,
sodeluje v televizijskih in radijskih oddajah, organizira različne
delavnice in predstavitve. Komuniciranje poteka dvostransko,
kar pomeni, da pridobiva informacije tudi od posameznikov in
organizacij na lokalnem nivoju ter jih deli dalje preko različnih
komunikacijskih kanalov.

Vljudno vabljeni k registraciji v bazo mreže za podeželje:
http://www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/clanstvo-in-sodelovanje.
Matej Štepec
Mreža za podeželje
tel: 01 478 9128
mrezapodezelje.mkgp@gov.si
https://www.program-podezelja.si
https://www.facebook.com/MrezaZaPodezelje/

Poslanstvo mreže je tudi spodbujanje usposobljenosti, sodelovanja in povezovanja. Aktivnosti so namenjene kvalitetnejšemu izvajanju PRP (npr. zmanjševanje napak upravičencev),
spodbujanju sodelovanja (zlasti v okviru ukrepa 9 Skupine
proizvajalcev, ukrepa 16 Sodelovanje in ukrepa 19 LEADER),
povezovanju različnih partnerjev in deležnikov tako v Sloveniji
kot izven meja, npr. v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja. Povezovanje in sodelovanje je pomembno področje, ki
ga želimo krepiti in vas spodbujati k skupnemu sodelovanju.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Javna služba kmetijskega svetovanja na sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo na KGZS
Javni službi kmetijskega svetovanja v zadnjih letih, predvsem pa v zadnjem programskem obdobju, predstavlja delo z
mladimi prevzemniki kmetij v programu dela naše službe, prioritetno nalogo. Vloga službe pri delu z mladimi kmeti se kaže na
več področjih. Seveda je najpomembnejše področje strokovno
delo z mladimi, predvsem v tehnološkem delu, s ciljem omogočiti mlademu prevzemniku, takoj po prevzemu kmetije, uvedbo
najnaprednejših tehnologij za izvajanje dejavnosti kmetovanja,
dopolnilnih dejavnosti ali tudi kakšnih drugih dejavnosti na
kmetiji. Ne smemo pa pozabiti pomena, ki ga ima služba v
procesu samega prenosa kmetije na mladega prevzemnika.
Prenos od staršev na mlade pogosto ni enostaven postopek, pa
ne v administrativnem smislu, ampak predvsem kot postopek
povezan z novo nastalimi družbenimi relacijami v družini. Torej
kmetijski svetovalci pri svojem delu opravljajo tudi širšo funkcijo, funkcijo psihologa, psihiatra, socialnega delavca, andragoga. Zato smo zelo veseli rezultata, ki ga s pomočjo ukrepov
kmetijske politike v Sloveniji vsako leto dosežemo s prenosom
kmetij na mlade. Ravno tako smo veseli tudi tega, da kmetije,
ki se odločijo za prenos na mladega prevzemnika in kandidirajo na sredstva skupne kmetijske politike, za to izberejo strokovne delavce javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS.

Za navedene naloge je bil sprejet tudi terminski načrt izvedbe.
Na sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo smo na tej podlagi
določili strokovne delavce, ki bodo delali na posamezni nalogi.

Za takšen način dela in dosežene rezultate je predpogoj dobro
sodelovanje med mladimi oz. njihovimi predstavniki in našimi
strokovnimi službami. To sodelovanje lahko ocenim kot zelo
dobro, pa ne glede na to, da so pogledi mladih na delo strokovne službe tudi kritični. To kritiko razumemo kot izziv za naše
nadaljnje delo. V letu 2016 se je »aktiviral« tudi kcijski načrt za
mlade, preko katerega ravno tako želimo izboljšati naše sodelovanje, v katerem smo strokovne službe javne službe kmetijskega svetovanja prevzeli naslednje naloge:
1. pripraviti vsebine s področja izvajanja skupne kmetijske
politike kot vsebine s katerimi se bodo obogatili programi
srednjih kmetijskih šol,
2. aktivnosti na področju ureditev zadev s področja socialne,
delovne in davčne zakonodaje,
3. razširitev vsebin dopolnilnih dejavnosti na kmetiji z vsebinami kot so vrtec na kmetiji, nega starejših na domu ipd.,
4. informiranje, izobraževanja, seznanjanja, svetovanja s
področja prenosa kmetij, tako za prenosnike kot prevzemnike,
5. aktivno delo na vlogah za javne razpise za mlade kmete,
6. vsebine podjetništva, poslovnega povezovanja, trženja,
7. promocija in povečanje ugleda mladega kmeta.

Igor Hrovatič
Vodja sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS

Veliko težavo pri generacijskem prenosu kmetij, in v povezavi
s tem kandidiranje na javne razpise, predstavljajo zahteve in
pogoji samih javnih razpisov in nezadostna višina razpisanih
sredstev. Na tem področju je še kar nekaj odprtih zadev, ki jih
bomo morali v prihodnje še reševati skupaj.
V letu 2017 bomo aktivno delali na zgoraj omenjenih nalogah in
kot strokovna služba zagotavljali, da boste mladi kmetje kakor
tudi bodoči prevzemniki kmetij nadaljevali s tradicijo kmetovanja, ki so jo pred vami izvajali ali jo še izvajajo vaši starši.
Leto 2017 pa je tudi leto, ko se bomo pogovarjali o reorganizaciji javne službe kmetijskega svetovanja. Proces ne bo
enostaven, zahteval bo določene prilagoditve, predvsem pa je
cilj vsega tega izboljšanje učinkovitosti delovanja javne službe.
Upam, da bomo pri tem uspešni in zadovoljni vsi, tako mladi
kmetje, KGZS z javno službo kmetijskega svetovanja znotraj
nje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vodja sektorja:
Igor Hrovatič
T: (01) 51 36 694
E: igor.hrovatic@kgzs.si
Namestnica vodje sektorja:
mag. Olga Oblak
T: (01) 51 36 682
E: olga.oblak@kgzs.si
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Spoštovani mlade kmetice/mladi kmetje!
Odločili ste se za pomembno življenjsko odločitev, saj ste prevzeli kmetijo ter kandidirali na ukrep Pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete. Odločili ste se za enega lepših poklicev, in
sicer da postanete kmetica/kmet. Gre pa tudi za enega zahtevnejših poklicev, saj se prepletajo različna znanja, stalna nihanja
odkupnih cen na trgu, velika obremenjenost z administracijo
ter celodnevno delo.
Večino vlog so vam pripravili naši kolegi kmetijski svetovalci
na kmetijsko gozdarskih zavodih in verjamemo, da so upravičili vaše zaupanje in da boste s sodelovanjem nadaljevali.
Želimo namreč, da se naše poti prepletajo še naprej in da se
ne končajo s pripravo vloge. Skupaj s Kmetijsko gozdarskimi
zavodi smo se odločili za celovito strokovno delo z vami.
Uvedli smo E-novice - mladi prevzemnik, s katerimi vas bomo
obveščali o vaših obveznostih glede ukrepa Pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete, vas opozarjali na časovne roke
teh obveznosti in vam pomagali pri uresničitvi zastavljenih
ciljev. Obveščali vas bomo o objavah novih razpisov, na katere
boste lahko kandidirali, vabili na izobraževanja, ki jih pripravljamo na JSKS in vrsto drugih stvari.
Z Zvezo slovenske podeželske mladine in Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že drugič organiziramo
»Srečanje mladih kmetov«, z razlogom, da se mladi kmetje
spoznate, spregovorite o težavah s katerimi se srečujete,

podate pobude ter predstavite cilje in da na podlagi teh pobud
tudi mi nadgradimo svoje delo.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je skupaj z MKGP
in ZSPM tudi podpisnik akcijskega načrta za delo z mladimi
kmeti v obdobju 2014 – 2020, dokument smo poimenovali
»Od mladega kmeta do skrbnega gospodarja«. Dokument
opredeljuje konkretne naloge vseh treh sodelujočih organizacij, ki bodo mladim kmeticam in kmetom pomagale vzpostaviti pogoje za bolj uspešno delo na kmetijah. Kot ključni
cilj smo si zastavili, da bi mlademu kmetu zagotovili okolje,
v katerem se bo s svojo dejavnostjo razvijal ne le v ekonomskem, temveč tudi v socialnem vidiku.
Delo z mladimi kmeti je prednostna naloga dela Javne službe
kmetijskega svetovanja. Skušamo slediti vašim potrebam
po svetovanju, ki so zahtevnejša. Temu sledimo tudi pri
tehnološkem svetovanju, zato z mladimi kmeti delamo v
okviru panožnih krožkov. Na ta način naši svetovalci specialisti delajo v manjših skupinah z mladimi kmeti ter skupaj z
njimi iščejo rešitve pri tehnoloških in ekonomskih vsebinah
pri posameznih panogah.
S ponosom opravljajte poklic kmetice/kmeta!
Jože Očko,
Nosilec ukrepa Pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete pri Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Za dodatne informacije v zvezi z delom mladih kmetov se
obrnite na nosilce ukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete na Kmetijsko gozdarskih zavodih, ki delujejo v
okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki vam bodo
strokovno svetovali

Kmetijsko gozdarsko zbornica Slovenije

Jože Očko

(01)513 66 96

joze.ocko@kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Polona Starc

(03) 490 75 88

polona.starc@ce.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Ana Demšar Benedičič

(04) 280 46 34

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Sonja Zidar Urbanija

(01) 899 50 14

sonja.zurbanija@lj.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Simona Hauptman

(02) 228 49 53

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Slavko Petovar

(02) 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Michaela Vidič

(05) 335 12 12

michaela.vidic@go.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Darja Zadnik

(05) 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

mag. Zdenka Kramar

(07) 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Felicita Domiter

(02) 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si
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Sektor za živinorejo KGZS – Javna služba strokovnih nalog v živinoreji
(Služba za selekcijo in kontrolo v živinoreji)
Sektor za živinorejo KGZS koordinira in nadzira delo oddelkov
za živinorejo, na sedmih kmetijsko gozdarskih zavodih, ki izvajajo javno službo strokovnih nalog v živinoreji, ki je bolj znana
pod imenom služba za selekcijo in kontrolo v živinoreji. To so
KGZ: Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Celje, Ptuj in
Murska Sobota
Namen in cilji: Skladno z Zakonom o živinoreji je glavni namen
izvajanja javne službe zagotavljaje izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa (STRP), s katerim se določi rejske
programe za posamezne živalske vrste in pasme, ki se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji, ter sredstva
za izvedbo teh programov. RS mora zagotavljati neprekinjeno
izvajanje STRP.
Z izvajanjem strokovnih nalog javne službe v živinoreji se zagotavlja: trajnostni razvoj na področju živinoreje, splošni napredek
v živinoreji, izboljšanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih
živali, varovanje dobrega počutja živali, izvajanje ekoloških,
okoljevarstvenih in prostorskih normativov, ohranjanje potrebnega števila plemenskih živali in drugega plemenskega materiala, genetsko in biotsko raznovrstnost, boljšo kakovost živinorejskih proizvodov, višjo kakovost hrane za potrošnika,
ohranjanje kmetijskih zemljišč v rabi, varovanje okolja.

razvojno raziskovalne naloge s področja izvajanja rejskih
programov za potrebe STRP, ugotavljanje delovnih sposobnosti kopitarjev na tekmovanjih, vodenje katastra čebelje paše,
napoved medenja v čebelarstvu.
Izzivi: Kljub večletnemu zmanjševanju finančnih sredstev, javne
službe strokovnih nalog v živinoreji poskušajo zagotoviti našim
rejcem potrebno nemoteno, redno in strokovno izvajanje nalog
javne službe in s tem potrjenih rejskih programov vključenih
v STRP. Pomembno je, da rejcem zagotovimo rezultate dela
javne službe, saj s tem pomembno pripomoremo k boljšemu
menedžmentu na kmetijah. Z nemotenim izvajanjem kontrole
in selekcije pa se nadaljuje več kot stoletno selekcijsko delo na
Slovenskem, ki rejcem zagotavlja, da imajo na svojih kmetijah
živali z velikim genetskim potencialom, ki so prilagojene domačemu okolju.
Danilo Potokar
Vodja sektorja za živinorejo
Vodja sektorja:
Danilo Potokar
T: (01) 51 36 664
E: danilo.potokar@kgzs.si

Naloge: Na področjih strokovnih nalog v živinoreji, ki jih
določa zakon, opravlja javna služba strokovnih nalog v živinoreji naslednje naloge: izvajanje STRP, reprodukcija, selekcija, širjenje genetskega napredka, osemenjevanje, ocenjevanje
plemenskih vrednosti, ugotavljanje proizvodnih(kontrola prireje
mleka in mesa) oziroma delovnih sposobnosti, rodovništvo,
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Sektor za pravne zadeve pri KGZS
V sektorju za pravne zadeve vsem članom Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije nudimo brezplačno pravno svetovanje. Na
nas se lahko obrnete, ko želite nasvet, kako ravnati v določenem
postopku (npr. pri nakupu kmetijskih zemljišč, plačilu davka na
dediščine in darila, pridobitvi pravic iz javnih sredstev). Lahko
nas pokličite ali nam pišete, ko prejmete odločbo, sklep, sodbo
ali drug dokument. Skupaj bomo pregledali dejansko stanje in
vam nudili pravni nasvet ali pripravili ustrezno pravno sredstvo.
Prav tako vam bomo pomagali pri sestavi pogodb, sporazumov,
sklepanju dogovorov o zaposlovanju na kmetiji, socialnih zavarovanj na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.
Mladim prevzemnikom s poznavanjem pravil in postopkov
pomagamo v fazi prenosa kmetije, pri vlaganju pravnih
sredstev v primeru negativne odločbe ter drugih pravnih vprašanjih, ki se nanašajo na prenos kmetije.

Pravno svetovanje:
Janja Virant
T: (01) 51 36 680
E: janja.virant@kgzs.si
Pravno svetovanje:
mag. Gašper Cerar
T: (01) 51 36 620
E: gasper.cerar@kgzs.si
Področje socialne varnosti:
Urška Ahlin Ganziti
T: (01) 51 36 681
E: urska.ahlin-ganziti@kgzs.si

mag. Gašper Cerar
Sektor za pravne zadeve pri KGZS
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Promocija kmetijstva prek KGZS

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je krovna interesna
organizacija, ki zastopa in usklajuje interese svojih članov,
pospešuje razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter ponuja
storitve strokovnih služb.
Za uresničitev svojega poslanstva Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije opravlja vrsto nalog, med njimi so najpomembnejše varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva, svetovanje posameznikom in pravnim osebam,
ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost ter
pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja,
gozdarstva in ribištva.
Zbornica je imela že od ustanovitve dalje enega temeljnih ciljev
- promocijo slovenskega kmetijstva in podeželja. S svetovanjem, izobraževanjem, organizacijo dogodkov, sodelovanjem
na sejmih, raznimi spletnimi projekti in obveščanjem je pripomogla k dvigu ugleda kmetijstva v javnosti. Predvsem pa je s
svojim delovanjem pripomogla k temu, da ponovno narašča
zanimanje za kmetijstvo med mladimi.
Zbornica je bila in bo še naprej povezovalni člen med mestom
in podeželjem, hkrati pa so nekatere prireditve, kot je recimo
Podeželje v mestu, pomenile prvi korak k bolj tržni usmeritvi
slovenskih kmetij. Zbornica je namreč opravila tudi pionirsko
vlogo pri osveščanju in izobraževanju slovenskih kmetij,
kako se bolj tržno obnašati in se tako še bolj približati kupcu.
Mnogim članom je zbornica prav prek teh in drugih prireditev
omogočila prvi stik s kupci. Tako zbornica spleta vezi od njive
do mize, med kupci in prodajalci,med drugim tudi prek spletne
strani Kupujmo domače.

Pomemben del nalog zbornice je tudi obveščanje slovenske
javnosti o pomenu slovenskega podeželja za razvoj Slovenije kot celote. Glasilo Zelena dežela, različne spletne strani,
spletna televizija Zelena dežela, radijske in televizijske oddaje,
prispevki v časopisih ter prisotnost na socialnih omrežjih, novinarske konference, izjave za javnost in druge medijske aktivnosti so del obveščanja članov ter splošni javnosti o delovanju zbornice.
Ima pa zbornica tudi pomembno povezovalno vlogo med
samimi člani. Vsako leto se na vseslovenskem srečanju kmetov
na Ponikvi že vrsto let zbere več kot 1.000 kmetov, prav tako
na največjem slovenskem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji
Radgoni omogoči pomembnejšim združenjem in zvezam, da
predstavijo svoje delo. Lahko rečemo, da ni pomembnejšega
kmetijskega dogodka v Sloveniji, na katerem ne bi zbornica
tako ali drugače sodelovala.
Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran www.kgzs.si.
Robert Peklaj
Odnosi z javnostmi pri KGZS
Odnosi z javnostmi:
Robert Peklaj
T: (01) 51 36 640
E: robert.peklaj@kgzs.si
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Zveza slovenske podeželske mladine
Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) je bila kot nepolitična in neodvisna organizacija ustanovljena 3. aprila 1993 v
Kranju, vendar pa njeni zametki segajo že v dvajseta leta 20.
stoletja, ko so se pričela ustanavljati prva društva kmečkih
fantov in deklet. Ustanovna društva ZSPM so bila DPM Ptuj,
DPM Zabukovje in DPM Zgornje Savinjske doline, prva predsednica pa Cvetka Mavrič roj. Goličnik.
Od ustanovitve do danes je ZSPM postala ena največjih nacionalnih mladinskih organizacij v Sloveniji, saj združuje kar 45
društev in edina, ki se aktivno ukvarja z mladimi na podeželju
in mladimi kmeti. Znotraj ZSPM deluje skupina za mlade kmete
in kmetijsko politiko, katere glavne naloge so zagovarjanje interesov mladih kmetov, spodbujanje politične participacije, organiziranje izobraževanj in srečanj.

Zveza daje velik poudarek medsebojnem druženju mladih, zato
vsako leto organizira ali soorganizira več državnih projektov:
državni kviz Mladi in kmetijstvo (MIK), Državne kmečke igre
(DKI), srečanja društev podeželske mladine s športnimi igrami,
izbor inovativne mlade kmetice oziroma inovativnega mladega
kmeta (IMK)… vsekakor pa ne smemo pozabiti na številne
ekskurzije po Sloveniji in tujini.
ZSPM pa ne deluje samo regionalno in nacionalno, ampak
je vpeta tudi v evropsko dogajanje. Je namreč članica dveh
mednarodnih organizacij: Evropskega sveta mladih kmetov
(The European Council Of Young Farmers) in Evropske podeželske mladine (Rural Youth Europe).

za življenje. Mladi s podeželja bomo z zdravo kmečko pametjo
ohranjali tradicijo in stremeli k inovativnosti in napredku.

Članstvo
Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) povezuje društva
na podeželju in tista mladinska društva, sekcije in združenja,
ki čutijo pripadnost ali povezanost s podeželjem; prizadeva
si za oživitev tradicionalnih vrednot, ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in narave; spodbuja socialno vključenost;
spodbuja pomen kmetijstva, gozdarstva in ribištva; spodbuja
vseživljenjsko učenje; zdrav način življenja; skladen regionalni
razvoj; povezuje se s sorodnimi društvi, gibanji in drugimi organizacijami mladih doma in v tujini; sooblikuje prenos znanja iz
šol, fakultet ter drugih strokovnih in znanstveno raziskovalnih
institucij na podeželje; spodbuja medgeneracijski in medkulturni razvoj.
Pridružite se našim aktivnostim in postanite del mreže mladih
podeželanov!

Mednarodno sodelovanje

Več o podeželski mladini in kako se nam lahko pridružite
najdete na www.zspm.si.

Vizija podeželske mladine
Skozi druženje in povezovanje nabiramo izkušnje, ideje in
znanje za osebno rast ter razvoj in prepoznavnost podeželja
s poudarkom na kmetijstvu. Enotno ustvarjamo boljše pogoje

ZSPM je neposredno vpeta tudi v mednarodno okolje, saj je
članica Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA), ki je glas
evropskih mladih kmetov, namenjen evropskim institucijam.
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Ustanovljen je bil leta 1958 v Rimu, z namenom promovirati mlade in inovativne akterje v kmetijskem sektorju v vseh
članicah Evropske unije ter ustvariti dobre delovne in življenjske
pogoje za mlade na evropskem podeželju − za tiste, ki se na
vlogo mladega kmeta šele pripravljajo in tiste, ki so to že
postali. CEJA z dogovarjanjem in dialogom dosega svoje cilje
kot vezni člen med mladimi kmeti in evropskimi zakonodajalci in institucijami.

IMK – inovativni mladi kmet

vse mlade kmete vabim, da se pridružite skupini in pomagate
soustvarjati podobo slovenskega kmetijstva.«
Skupina za mlade kmete je neposredna povezava med mladimi
kmeti in pristojnimi institucijami s področja kmetijstva. Sodelovanje je poglavitnega pomena za vzpostavitev učinkovite
in uspešne platforme, ki bo mladim kmetom zagotavljala
potrebne informacije, ustvarjala priložnosti za izmenjavo idej
ter spodbujala inovativnost mladih v kmetijstvu, kar predstavlja pomembno konkurenčno prednost. Cilj skupine je vzpostavitev okolja, kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko
politiko, predlagali rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja. Želimo, da se skozi povezovanje
utrjujejo vezi, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost za
posameznika ter celotno kmetijsko panogo. Ko se povezovanje
nadgradi v sodelovanje, se oblikujejo kompleksne rešitve, ki
pomembno doprinesejo vsem deležnikom.
Skupina sodeluje na sestankih Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter ostalih institucij, kjer zastopa glas
mladih kmetov. Vabimo vas, da se pridružite Skupini za mlade
kmete in kmetijsko politiko in tako aktivno soustvarjate boljše
pogoje za kmetovanje!

IMK je izbor inovativnih mladih kmetov z njihovimi inovativnimi idejami na kmetijskem, gozdarskem ali ribiškem področju.
Zaključi se s podelitvijo naslova najboljšemu kandidatu po
oceni strokovne komisije in najboljšemu kandidatu po izboru
širše javnosti. Namen prireditve je podpirati inovativnost med
mladimi s področja kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter spodbuditi prenašanje znanja in spodbuditi promocijo dobitnika
naziva. Izbor, ki ga organiziramo s KGZS, je ena izmed
možnosti, da svoje ideje in kmetijo predstavite širši javnosti.

Za dodatne informacije nam pišite na doris.letina@zspm.si

Skupina za mlade kmete in kmetijsko politiko
Aleš Kirbiš, vodja Skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko:
»Skupina za mlade kmete in kmetijsko politiko deluje znotraj
Zveze slovenske podeželske mladine. Skupina je vezni člen
med mladimi kmeti in odločevalci v slovenski kmetijski politiki. Trudimo se da čim boljše zagovarjamo stališča mladih
kmetov in opozarjamo na njihove (naše) težave. V svetu za
kmetijstvo in podeželje RS, ki je ministrov posvetovalni organ,
imamo priložnost podati tudi svoja mnenja in pobude. Menim,
da smo pri teh zadevah pogosto uslišani, in se marsikatera
želja kasneje realizira. Na nekatere, predvsem politične odločitve pa na žalost velikokrat nimamo vpliva. Prepričan sem, da
ima skupina velik potencial tudi v prihodnje, saj imamo mladi
veliko dobrih idej, smo bolj izobraženi in razgledani. Veliko
lahko prinesemo k razvoju slovenskega kmetijstva. Zato vas -
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