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Ob trideseti obletnici slovenske državnosti je znanstvena monografija, ki prinaša 
pregled razvoja na različnih področjih v zadnjih treh desetletjih na Slovenskem, 
posebej dobrodošlo delo. Časovni odmik od dogodkov izpred tridesetih let 
 omogoča kritični razmislek in pogled v preteklost, ki pa je obenem uprt tudi v 
prihodnost. 
Prispevke je napisalo 34 avtoric in avtorjev, strokovnjakov in poznavalcev raz
ličnih vidikov razvoja na Slovenskem: od zgodovinskih prelomnic, političnih, 
kulturnih in verskih vprašanj, izobraževanja, naravovarstva, kmetijstva, turiz
ma, problematike slovenske manjšine in diaspore ter drugih družbenih tem 
vse do vprašanja Slovenije in evroatlantskih integracij. Vsebinska zasnova dela 
je smiselna in logična, čeprav sestavljena iz navidezno heterogenih vsebin so 
te povezane v tematsko zaključena poglavja, ki se zlivajo v enovito celoto. V 
posameznih prispevkih (so)avtorji/ice natančno analizirajo posamezna področ
ja ter njihov razvoj, strukturiranje, pa tudi uspehe, neuspehe in morebitne nove 
izzive. Četudi se na prvi pogled zdi, da je knjiga zastavljena zelo široko, ima 
svojo notranjo in zunanjo logiko. Notranja je v tem, da je oblikovana po »nače
lu lijaka«, kar pomeni, da prehaja od splošnega h konkretnemu; zunanja pa se 
kaže tako, da poleg obravnave notranjepolitičnih tematik Slovenijo na podlagi 
primerjalnih analiz obravnava tudi v širšem kontekstu. Monografija tako na 
slovenski razvoj od osamosvojitve do danes ne gleda zgolj s perspektive hic et 
nunc, temveč skuša dogodke in razvoj v Sloveniji analizirati tako, da jih umešča 
v okolje Evropske unije in tudi v širše mednarodno okolje.
Knjiga 30 let slovenske države med bralce prihaja v pravem trenutku, je berljiva, 
bogata s podatki, razmisleki in pogledi na tri desetletja slovenske državnosti, 
zato bodo po njej posegali splošna javnost, dijaki in študentje, pa tudi razisko
valci in raziskovalke, ki jih obravnavane tematike zanimajo. 

         Tanja Žigon
         Egon Pelikan
         (iz recenzij)
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1. UVOD

Politična ureditev Jugoslavije je zasebno 
kmetijstvo obravnavala izrazito ideološko in dis-
kriminatorno (Zagožen, 1990). Zemljiške reforme 
po letu 1945 so odvzele zemljo Cerkvi in večjim 
kmetom, nato pa so omejile posedovanje kmetij-
skih zemljišč na 10 ha na kmečko gospodarstvo 
(»zemljiški maksimum«), kar je ohranilo drobnopo-
sestno velikostno strukturo kmetijstva (Gliha et al., 
1988). Oblast je podpirala »socialistično kmetijstvo 
družbenih posestev«, nastalih na nacionaliziranih 
zemljiščih, in je vse do sedemdesetih let omejevala 
razvoj družinskih kmetij. Zaradi rastočih potreb po 
hrani in v procesu delne politične liberalizacije je 
slovenska oblast postopoma zmanjševala ideološke 
predsodke do zasebnega kmetijstva. Tako je po letu 
1970 pričela intenzivneje spodbujati tehnološki 
razvoj in vlagati tudi v zasebno kmetijstvo. Obseg 
proizvodnje se je povečal, močna rast pa se je 
nadaljevala tudi v osemdesetih letih, za katera sta 
bila značilna integracija zasebnega in družbenega 
kmetijstva in razvoj živilske industrije in trgovine 
v večje agroživilske koncerne, ki so prispevali k 
posodobitvi in razvoju prehranske oskrbne verige 
(Erjavec, 1993a).

Kmečko prebivalstvo se je v preteklem političnem 
in gospodarskem sistemu počutilo močno zaposta-
vljeno in je želelo politične spremembe in boljši 
ekonomski položaj zase. Na pobudo profesorja in 
kmeta dr. Franca Zagožna je bila na javni tribuni 12. 
maja 1988 ustanovljena Slovenska kmečka zveza 
(SKZ). Njene programske točke so bile predvsem 
ukinitev zemljiškega maksimuma, enakopravna 
obravnava družinskih kmetij in evropsko primerljiva 
kmetijska politika (Primc, 2008). S tem programom 
je SKZ v okviru koalicije Demos nastopila na voli-
tvah leta 1990, zaradi široke podpore predvsem 
podeželskega prebivalstva pridobila najboljši volilni 
rezultat znotraj koalicije in prevzela kmetijski resor 
(takrat Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano) (Pesek, 2007). 

Kmetijska politika v Jugoslaviji je bila v pristojnosti 
zvezne vlade, zato je bilo treba po osamosvojitvi in 
spremembi politične ureditve postaviti temelje državne 
kmetijske politike, kar vključuje opredelitev ciljev, izbiro 
ukrepov in določitev proračuna za gospodarsko pano-
go, za katero so bile značilne razdrobljenost zemljišč, 
nizka intenzivnost, kvazi tržni sistem in težje naravne 
razmere za pridelavo v primerjavi s kmetijstvom takratne 
Evropske skupnosti. Ob osamosvojitvi so bila na strani 
kmetov in kmetijstva precejšnja pričakovanja o izboljša-

nju ekonomskega položaja in uveljavitvi primerljivejših 
razmer s kmetijstvi razvitejšega dela Evrope. So bila ta 
pričakovanja uresničena? Kako uspešna je bila transfor-
macija slovenskega kmetijstva v tržnem gospodarstvu? 
Kako je bila oblikovana in strateško naravnana nova 
kmetijska politika, kakšni so bili njeni učinki in temeljne 
spremembe v zadnjih 30 letih? Kako je potekalo odloča-
nje o temeljnih vprašanjih, kdo so bili igralci v politični 
areni in kakšen je bil njihov vpliv na politiko? 

Vse to so vprašanja, na katera bomo poskušali 
najti odgovore v tem prispevku, ki smo ga pripravili 
s pomočjo virov, ob tem pa prvi avtor kot aktivni 
udeleženec procesa nastajanja in spreminjanja kme-
tijske politike vključujem tudi osebni arhiv in lastne 
ocene procesov in rezultatov (Erjavec, 2021). Če 
upoštevamo vsebino, sredstva in vrsto mehanizmov, 
lahko prvih trideset let državne kmetijske politike 
razdelimo na tri obdobja: 

I. 1991–1997: nastajanje kmetijske politike; 
II. 1998–2007: prilagajanje in prevzem evropske 

kmetijske politike;
III. 2008–2021: stabiliziranje in stagnacija koncepta 

politike.

2. NASTAJANJE SLOVENSKE KMETIJSKE 
POLITIKE (1991–1997)

Pred osamosvojitvijo Slovenije je, kot rečeno, o 
kmetijski politiki odločala predvsem zvezna jugoslo-
vanska vlada. Cene številnih kmetijskih proizvodov 
so bile administrativno določene, agroživilski kon-
cerni pa so prejemali tudi znatne podpore zniževanja 
vhodnih stroškov, in to predvsem v obliki ugodnih 
posojil in nepovratnih sredstev za naložbe (Kranjec, 
1989). Zunanja trgovina je bila v precejšnji meri nad-
zorovana in v rokah agroživilskih koncernov ter repu-
bliških zavodov za blagovne rezerve (Kranjec, 1988). 
Slovenija je bila samostojna pri strukturnih ukrepih 
z organiziranjem posebnih skladov (»Samoupravne 
interesne skupnosti«, SIS), ki so s pridobljenimi 
sredstvi iz prodaje kmetijskih surovin precej vlagali 
nazaj v kmetijstvo, tudi v zasebno. Zaradi neugodnih 
naravnih razmer so se v osemdesetih letih razvile 
tudi posebne podpore za v Sloveniji prevladujoče 
hribovsko kmetijstvo.

Zaradi pomanjkanja izkušenj pri vodenju celovite 
državne politike na področju kmetijstva je bil ob 
osamosvojitvi ohranjen velik del ukrepov, značilnih 
za predtranzicijsko obdobje. Pristojnosti za izvajanje 
kmetijske politike so se vse do pristopa k EU delile 
med Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(Erjavec et al., 2010). Prvo je bilo pristojno za tržno-
-cenovno politiko, o kateri pa je predloge lahko poda-
jalo tudi kmetijsko ministrstvo, ki je urejalo vsa druga 
področja, povezana s kmetijstvom. 

Deljene pristojnosti so vodile v konflikte glede 
primernosti ukrepov in v počasne spremembe. 
Vlada Republike Slovenije (RS) je tako ohranila 
administrativne cene za nekatere osnovne agroži-
vilske proizvode, državni monopol nad trgovino s 
pšenico in sladkorjem ter s proračunskimi podpo-
rami zniževala stroške v kmetijstvu. Radikalno pa 
se je spremenil fokus kmetijske politike, ki se je 
osredotočila na kmetije. Že pred osamosvojitvijo je 
bil odpravljen zemljiški maksimum, Vlada RS pa je 
razširila programe pomoči hribovskim območjem in 
naložbam na kmetijskih gospodarstvih, ob tem pa po 
zgledu sosednjih držav pričela uvajati nekatere nove 
ukrepe razvoja podeželja (Rednak et al., 2003b). Po 
ukinitvi pridobivanja sredstev za kmetijsko politiko 
z obremenitvijo prodaje kmetijskih surovin je imela 
sorazmerno majhen proračun za kmetijstvo (slika 
1), s katerim je lahko izvajala  zelo omejen obseg 
ukrepov. 

Odprava omejitev pri zunanji trgovini je bila 
pomemben korak pri uvedbi tržnega gospodarstva, 
vendar je odprtje vodilo v izrazit padec cen kme-
tijskih surovin. To je sprožilo močno negodovanje 
kmetov in SKZ, ki je kot stranka v Državnem zboru 

RS (DZ) ohranila 
precej sindikalnega 
naboja. Junija 1993 
je prišlo do obširnih 
protestov kmetov. 
Zaprli so mednarodne 
prehode in zahtevali 
z u n a n j e t r g o v i n s k o 
zaščito po zgledu ta-
kratne Evropske unije, 
ki bi dala kmetom 
»pravične cene in 
primeren dohodek«. V 
pogajanja se je moral 
vključiti predsednik 
vlade Janez Drnovšek 
in konec julija 1993 so 
bile v Uradnem listu 
objavljene posebne 
uvozne dajatve za 
ključne kmetijske in 
živilske proizvode, ki 
so zaustavile padec 

cen in obnovile sorazmerno visoko cenovno raven, 
postale pa so tudi ključni ukrep kmetijske politike 
(Erjavec et al., 2010). Uvedena je bila politika viso-
kih cenovnih podpor po zgledu EU (Volk, 2004) in 
lahko rečemo, da je bila s tem rojena tudi slovenska 
kmetijska politika. 

Oktobra 1994, ob podpisu Splošnega sporazuma 
o carinah in trgovini (GATT, v istem letu preobli-
kovan v Svetovno trgovinsko organizacijo – WTO, 
katere ustanovna članica je tudi Slovenija), je bilo 
treba to visoko cenovno zaščito tudi uveljaviti. Ker 
Slovenija v referenčnem obdobju 1986–1988 ni 
imela samostojne politike, je v določila GATT uspela 
prenesti višino in sistem posebnih uvoznih dajatev 
po zgledu EU (Erjavec, 2021). To je bil nedvomno 
politični dosežek, ki je omogočil stabilne razmere v 
kmetijstvu, pa tudi pomemben korak k približevanju 
sistemu kmetijske politike Evropske unije. 

Cenovne podpore je kmalu pričelo ogrožati 
sklepanje zunanjetrgovinskih sporazumov z drugimi 
državami, katerih bistvo je vzajemno nižanje ali 
celo odprava uvoznih dajatev. Slovenija je sklenila 
več sporazumov na področju kmetijstva, med dru-
gim leta 1995 sporazum CEFTA z državami Srednje 
Evrope, različne dvostranske sporazume, posebej 
pomembno pa je bilo približevanje EU. Najprej je 
bil podpisan sporazum o sodelovanju leta 1993, sle-
dila sta prošnja za pridružitev leta 1996 in začasni 
trgovinski sporazum leta 1997 (Erjavec et al., 2010). 

Strme travnate lege v delu Slovenije otežujejo kmetovanje - Stara Oselica (Foto: Janko Verbič).



EMIL ERJAVEC & MAJA KOŽAR: POLITIČNO-EKONOMSKI POGLED NA 30 LET SLOVENSKE KMETIJSKE ...

227

Sklepanje trgovinskih sporazumov je vodilo v manj-
šo zaščito kmetijstva ter potrebo po spremembi in 
nadgradnji kmetijske politike.

Državotvorna strategija, tranzicijski zakoni 
in odločevalci

Ob uvajanju cenovnih podpor je pomemben 
korak k nastanku samostojne kmetijske politike 
predstavljala priprava dokumenta Strategija razvoja 
slovenskega kmetijstva, sprejetega v državnem 
zboru junija 1993 (MKGP, 1992). Ta dokument je 
utemeljeval večnamensko kmetijstvo po avstrijsko-
-švicarskem modelu, posebej pa je poudaril vlogo 
kmetijske politike pri zagotavljanju prehranske var-
nosti Slovenije in primernega dohodka kmetijskim 
gospodarstvom (Erjavec, 1993b). Določal je kmetij-
sko politiko vse do pristopa Slovenije k Evropski uniji 
(EU), kmetijstvu priznal 
status posebne go-
spodarske panoge in 
obenem uveljavil zašči-
tniško naravo kmetijske 
politike. 

Izvajanje ukrepov 
kmetijske politike se je 
uveljavljalo predvsem z 
uredbami Vlade RS. Med 
tranzicijskimi zakoni, 
ki so imeli pomemben 
vpliv na kmetijstvo, so 
bili Zakon o gozdovih 
(Ur. l. RS, 2016), Zakon 
o zadrugah (Ur .l. RS, 
2009) in Zakon o dena-
cionalizaciji (Ur. l. RS, 2005). Slednji je določil, da se 
nacionalizirano zemljo vrne nekdanjim lastnikom 
oziroma njihovim dedičem. Ustanovljen je bil 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG), ki naj 
bi gospodaril z državnimi kmetijskimi zemljišči in 
gozdovi ter jih vračal. Z nekdanjimi družbenimi po-
sestvi, ki so se registrirala kot gospodarske družbe, 
so bile sklenjene dolgoletne zakupne pogodbe (Erja-
vec et al., 2010). Vračanje nacionaliziranih zemljišč 
in sklepanje zakupnih pogodb s kmetijskimi podjetji 
sta bila med najobčutljivejšimi političnimi vprašanji 
tranzicije kmetijstva. 

V politično nenaklonjenih časih po letu 1945 se 
je slovensko kmetijsko zadružništvo sicer ohranilo, 
vendar se je odmaknilo od kmetov ter organizi-
ralo v obliki lokalnih in splošnih zadrug s šibko 
finančno močjo. Zakon o zadrugah iz leta 1992 je 

ponovno uveljavil temeljna načela zadružništva in 
podelil lastništvo nad delom živilskopredelovalne 
industrije zadrugam (Avsec, 2018). Preobrazba v 
klasično zadružništvo je le deloma uspela, šibkejše 
zadruge so se reševale tudi s prodajo svojih deležev 
v živilskopredelovalni industriji. Praktično celotno 
obdobje po osamosvojitvi je Zadružno zvezo Slove-
nije (ZZS) vodil Peter Vrisk, ki je bil tudi dolgoletni 
državni svetnik in izrazit interesni predstavnik kme-
tijstva. Ocenjujemo, da je pod njegovim vodstvom 
in izrazitim vplivom nekaterih direktorjev zadrug 
zadružništvo obstalo, a ni naredilo potrebnega 
kakovostnega preskoka. 

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, 2016) je uveljavil 
pravice desettisočev lastnikov gozdov do izrabe goz-
dnih, predvsem lesnih virov, poskušal pa je ohraniti 
tudi gozdnogospodarsko načrtovanje in podporo 
večnamenskosti gozda (Kadunc, 2015). Omenjamo 

ga zaradi pomena, ki ga 
ima gozd na ekonomski 
položaj pomembnega 
dela slovenskih kmetij. 
O dometu in učinkih 
tega zakona so med 
lastniki gozdov in 
gozdarsko strokovno 
javnostjo mnenja precej 
deljena, za prve je zakon 
z določanjem odseka 
in nadzorom preveč 
omejujoč, za druge pa 
prepušča celo preveč 
individualne svobode 
pri gospodarjenju.  

V obdobju nastaja-
nja kmetijske politike je bil praktično vse obdobje 
kmetijski minister dr. Jože Osterc (1990–1992, 
1993–1997; MKGP, 2021a), le krajše obdobje je 
bil minister mag. Jože Protner (1992–1993; MKGP, 
2021a). Čeprav je deloval pro-kmečko in zadru-
žniško, minister dr. Osterc ni bil pristaš radikalnih 
rešitev, zato se mu je SKZ odrekla, sam pa je potem 
stopil pod okrilje krščanskih demokratov. Ključni 
del kmetijske politike, to je uravnavanje trgov in 
dohodkovno politiko, so imeli vseskozi v rokah 
ministri za ekonomske odnose. Kot profesor za go-
vedorejo pa je dr. Osterc leta 1996 osebno uveljavil 
evropske kriterije za mikrobiološko kakovost mleka. 
Sicer tehnični ukrep, ki pa je pomembno vplival 
na strukturne spremembe in prilagajanje prireje 
mleka zahtevam trga in standardom Evropske unije 
(Osterc, 2014). 

Prekmurje, žitnica Slovenije (Foto: Janko Verbič).
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Na odločanje je pomembno vplival Odbor DZ za 
kmetijstvo in gozdarstvo, v katerem so se sprejemali 
za kmetijstvo pomembni zakoni. V njem so bile tudi 
politično in strokovno močne osebnosti, med dru-
gim pomemben igralec v kmetijskopolitični areni, 
dr. Franc Zagožen, vodja poslanskega kluba Demos 
in soustvarjalec omenjenih tranzicijskih zakonov 
(Pesek, 2007). V tem obdobju se je gradilo resorno 
ministrstvo; zaposlovali so se mlajši kadri, ki so 
imeli ob zunanjih strokovnjakih pomemben vpliv 
na oblikovanje predpisov in politiko.

Dosežek: ohranitev kmetijske pridelave 
in nerevolucionarna tranzicija

Proces tranzicije je kmetijstvo v Sloveniji priza-
del precej manj kot v veliki večini drugih državah 
Srednje in Vzhodne Evrope. Večino bremena prila-
goditev je RS občutila v prvih letih po osamosvojitvi. 
Upad proizvodnje v tem obdobju je bil deloma po-
sledica izgube jugoslovanskih trgov in spremembe 
kmetijske politike, veliko pa so prispevale tudi vre-
menske razmere (hude suše na začetku devetdesetih 
let) (Erjavec et al., 2010). Po precejšnjem porastu 
pridelave leta 1994, ki je bila rezultat ugodne le-
tine, učinkov zunanjetrgovinske zaščite in konso-
lidacije po izgubi nekdanjih jugoslovanskih trgov, 
se je pridelava ustalila na ravni izpred devetdesetih 
let. Slovenija je ostala neto uvoznica agroživilskih 
proizvodov, ključne 
kmetijske panoge pa 
so (tudi zaradi prevla-
dujočega travinja in 
velikostne strukture 
kmetijstva) vezane 
na živinorejo (prireja 
mleka, pitanje govedi, 
prašičev in piščancev). 
V primerjavi z drugimi 
evropskimi državami 
je višji tudi delež 
trajnih nasadov (sad-
jarstvo, vinogradništvo 
in hmeljarstvo). 

Tako kot v preo-
stalem gospodarstvu, 
Slovenija tudi na 
področju kmetijstva 
ni izvedla radikalnih 
sprememb. Družbena 
posestva so postala 
kmetijska podjetja in 

kmetije so lahko pričele povečevati obseg zemljišč. 
Odločitev za evolutivne spremembe, nekaj med 
reformami in revolucijo, je bila verjetno modra. 
Morda bi bile potrebnejše izrazitejše spremembe 
pri institucijah, predvsem na področju tržnega 
organiziranja in na področju znanja. Večina verti-
kalno povezanih agroživilskih verig je razpadla na 
posamezna podjetja, ki so tekmovala med seboj in 
z drugimi členi v verigi, kar ni prispevalo k razvoju 
na tehnološkem in ekonomsko-organizacijskem 
področju. Privatizacija je bila pomembnejši motiv 
kot razvoj, podobno se je dogajalo pri institucijah 
znanja (svetovalna služba, raziskovalni inštituti, 
srednje kmetijske šole, univerze), ki so ostale raz-
drobljene, se niso povezovale in skupaj usmerjale 
razvoj (European Commission, 1995; 1998; OECD, 
2001; Erjavec et al., 2010).

3. NAČRTNO IN USPEŠNO PRILAGAJANJE 
SKP (1998–2007)

Pristop k EU je bil ključna politična usmeritev Slo-
venije po osamosvojitvi, ki je pomembno določila tudi 
oblikovanje in razvoj njene kmetijske politike. Skupna 
kmetijska politika (SKP) je ena redkih proračunsko 
zahtevnih javnih politik v EU, ki jo določa sistem ob-
širne zakonodaje (Avsec & Erjavec, 2005), razvejanih, 
protekcionistično naravnanih ukrepov in poseben na-
čin odločanja v ustanovah EU. Prevzem SKP in vklju-

Vinogradniško podeželje v Sloveniji - način življenja (Foto: Marjan Papež).
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čitev v skupni trg je od Slovenije zahteval spremembo 
odnosa do kmetijstva, radikalne spremembe politike 
in institucionalne organiziranosti kmetijstva, pa tudi 
soočenje z zelo konkurenčnimi razmerami skupnega 
trga (Potočnik et al., 2007; Erjavec et al., 2015).

Zelo zgodnje ocene posebne pristopne študije za 
kmetijstvo (Erjavec et al., 1997; 1998) so pokazale, da 
bi brez prilagoditve politike prišlo že do pristopa in še 
posebej po pristopu do 
izrazitega poslabšanja 
ekonomskega položaja 
kmetij zaradi padca od-
kupnih cen v slovenskem 
kmetijstvu. Do pristopa 
bi upad cen bil posledica 
podpisovanja številnih 
več- in dvostranskih 
trgovinskih sporazumov, 
ki so vodili v odpira-
nje trga s kmetijskimi 
proizvodi in omejili zu-
nanjetrgovinsko zaščito 
(Erjavec et al., 2010). Po 
pristopu pa bi prišlo do 
znižanja odkupnih cen 
zaradi razlike v ravneh 
cen med Slovenijo in 
EU. Slednja je z reformo 
SKP leta 1992 pričela 
zniževati cenovne 
podpore in nadomeščati 
izgubo dohodkov s pro-
računskimi podporami, 
Slovenija pa je kljub od-
piranju trga do pristopa 
ohranjala višjo cenovno 
raven od EU (Volk, 
2004). Če Vlada RS ni 
želela tvegati posledic 
pričakovane ekonomske 
krize v kmetijstvu in se 
je želela dobro pripraviti 
na pristop k EU, je bila 
potrebna korenita refor-
ma kmetijske politike. 

Strateško prilagajanje SKP in ugodni 
izidi pristopnih pogajanj

Reformni procesi slovenske kmetijske politike 
so potekali od sredine devetdesetih let, formalno 
pa je nove usmeritve v kmetijski politiki opredelil 

Program reforme kmetijske politike 1999–2002 
(MKGP, 1998) in na njegovi podlagi sprejeti Pro-
gram razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in 
ribištva 2000–2002 (MKGP, 1999). Slovenska vlada 
se je na priporočilo omenjene posebne študije o 
učinkih morebitnega članstva Slovenije v EU na 
področju kmetijstva (Erjavec et al., 1997) odločila, 
da ne bo čakala do pristopa, temveč bo pričela s 

korenito reformo kmetij-
ske politike. 

Temeljni elementi 
reforme so bili postopno 
prevzemanje vseh za drža-
vo racionalnih elementov 
SKP pred pristopom, libe-
ralizacija cen in izrazito 
povečanje proračuna za 
kmetijstvo. To naj bi pod-
prlo pristopna pogajanja, 
posodobilo kmetijstvo 
in izgradilo evropsko 
primerljivo kmetijsko 
politiko (MKGP, 1998). 
Temeljni strateški cilji 
kmetijske politike se z 
reformo niso spremenili 
– poudarki so ostali na 
večnamenskem kmetij-
stvu in prehranski var-
nosti. Korenito pa sta se 
spremenili oblika in vse-
bina mehanizmov kme-
tijske politike. Reforma 
je sledila spremembam 
na ravni EU in izgubo 
cenovne podpore nado-
meščala s proračunskimi 
podporami, s čimer je 
breme podpor kmetij-
stvu prešlo s potrošnikov 
na davkoplačevalce 
(Rednak et al., 2003a; 
Rednak et al., 2003b). 

Reforma je bila 
sprejeta že v času pristopnih pogajanj, ki so se 
začela leta 1998 in se zaključila konec leta 2002. 
RS je zaradi začetega reformnega procesa lažje 
zaključevala pogajanja in je bila že leta 2000 pri-
pravljena na njihovo sklenitev (Erjavec et al., 2015). 
Prve pogajalske ponudbe Evropske komisije iz 
začetka leta 2002 so bile za RS precej neugodne na 
vseh treh ključnih področjih, ki so tvorila finančni 

Podnebne spremembe in posledični vremenski pojavi po letu 2000 močno bremenijo slovensko kmetijstvo 
(Foto: Marjan Papež).
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sveženj za kmetijstvo: kvote in referenčne količine, 
neposredna plačila ter sredstva za razvoj podeželja 
(Erjavec et al., 2002). 

Kvote in referenčne količine naj bi preprečevale 
rast presežkov v proizvodnji in navzgor omejevale 
proračunske podpore posameznemu kmetijskemu 
sektorju. Evropska komisija je v prvem krogu poga-
janj predlagala zelo nizke številke – nižje od do-
sežene ravni proizvodnje, predvsem pa nižje glede 
na potenciale držav kandidatk (Erjavec et al., 2015). 
Vztrajno in strokovno delo pogajalcev in uradnikov 
resornega ministrstva je prineslo sprejemljive rezul-
tate in kvote, ki niso omejile nadaljnjega razvoja 
kmetijstva, dvignil pa se je tudi obseg sredstev za 
neposredna plačila na raven, ki si jo je Vlada RS za-
stavila pred pristopnimi pogajanji. Pri neposrednih 
plačilih je Evropska komisija predlagala postopno 
dvigovanje višine neposrednih plačil s 25-% ravni 
neposrednih plačil starih članic EU (EU15) za drža-
vo kandidatko v letu 2004 na 100-% v letu 2013. 
Država kandidatka je lahko dopolnjevala plačila s 
svojimi sredstvi samo do ravni, kot jo je imela leta 
2001, kar je v slovenskem primeru pomenilo do 
40-% ravni nacionalne ovojnice. Ker je Slovenija 
imela višje odkupne cene in že precej primerljivo 
kmetijsko politiko v zadnjih letih pred pristopom, bi 
taka odločitev pomenila poslabšanje ekonomskega 
položaja slovenskega kmetijstva (Kavčič & Erjavec, 
2001; Rednak et al., 2003b). Vlada RS je zato predla-

gala, da bi celotno raz-
liko do 100 % plačala 
iz svojih sredstev, kar 
pa je Evropska komisija 
zavračala, da Slovenija 
ne bi imela prednosti 
pred drugimi kandidat-
kami. Šele tehnični raz-
govori in diplomatska 
prepričevanja so pripe-
ljali do ustrezne rešitve, 
s katero je RS stoodsto-
tno raven neposrednih 
plačil na račun svojih 
sredstev dosegla že v 
letu 2007 (Erjavec et 
al., 2015). Prav zaradi 
te odločitve pristop 
ni imel negativnega 
učinka na ekonomski 
položaj kmetov (slika 
6), ki bi sicer sledil 
padcu odkupnih cen po 

pristopu (Volk et al., 2007). 
Med vsemi pogajalskimi izidi pa izstopa določi-

tev sredstev za razvoj podeželja. RS je za te namene 
za obdobje 2004–2006 pridobila evropska sredstva 
v višini okoli 250 milijonov evrov (Potočnik et al., 
2007; Volk et al., 2007; Erjavec et al., 2015). To ji je 
prineslo drugo najvišjo (poleg Malte) raven podpor 
na hektar kmetijskih površin iz tega naslova, kar 
je omogočilo solidno osnovo za razvoj in plačilo 
okoljskih storitev kmetijstva v prihodnje (slika 1). 

Naraščajoči nacionalni proračun za kmetijstvo 
in vrste ukrepov skozi obdobje

Reforma kmetijske politike in strategija pristo-
pnih pogajanj sta zahtevali pomembno zvišanje 
proračuna za ukrepe kmetijske politike. V obdobju 
med letoma 1998 in 2007 so se odhodki proračuna 
za ukrepe kmetijske politike povečali za več kot 
trikrat, s 94 na 314 mio EUR (tekoči tečaj, podatki 
MKGP in ARSKTRP, preračuni KIS). 

V strukturi proračuna so prevladovali izdatki za 
ukrepe tržno-cenovne politike, med njimi pa zlasti 
»pomoč za pripravo blaga za zunanji trg«, ki je 
tudi največ prispevala k rasti proračuna. Izvoznih 
podpor Slovenija po določilih pristopa k sporazumu 
GATT ni smela imeti, intenzivno pa jih je izvajala 
predvsem v zadnjih letih do pristopa, in sicer 
predvsem na trgih nekdanje Jugoslavije (Volk et al., 

Slovensko kmetijstvo označuje drobna posest in razgiban teren - Planinsko polje (Foto: Janko Verbič).
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2007). Po pristopu so izvozne podpore praktično 
izginile iz arzenala ukrepov. Vzporedno z rastjo 
proračuna so se postopoma povečevala neposredna 
plačila, ki so do leta 2007 postala najpomembnejša 
skupina ukrepov. S tem je postala struktura proraču-
na za kmetijstvo v tržno-cenovnem delu primerljiva 
strukturi proračuna EU. 

Reforma politike in pristop k EU sta korenito 
spremenila kmetijsko politiko. Ukinjene so bile admi-
nistrativne cene in dodatki k cenam (leta 1998 in 1999 
je bil ta mehanizem opuščen za pšenico in sladkor ter 
leta 2001 za mleko). Opuščene ali omejene so bile 
podpore na strani zniževanja vhodnih stroškov, ki so 
jih postopno nadomeščala neposredna plačila. V letu 
1995 so bila najprej uvedena neposredna plačila na 
glavo v živinoreji (krave dojilje), v letu 1998 neposre-
dna plačila na površino za sladkorno peso in hmelj, v 
letih 1999 in 2000 pa že 
(skladno s SKP in njeno 
reformo) plačila na po-
vršino za poljščine. Leta 
2002 so bile vse oblike 
neposrednih plačil že 
skladne z zahtevami EU 
(Erjavec et al., 2010; Ko-
žar et al., 2014; Erjavec 
et al., 2015). 

Kmetijska politika 
po sprejetju prostotr-
govinskih sporazumov 
v sredini devetdesetih 
do pristopa v EU ni 
pomembno spreminjala 
zunanjetrgovinske zašči-
te. Do pristopa je ta ob 
naraščanju proračunskih sredstev ostala tudi pomemben 
del zaščite kmetijstva (Rednak et al., 2003b; Volk, 2004). 
Z dnevom pristopa je Slovenija prevzela zunanjetrgovin-
sko zaščito EU, na notranjem trgu EU pa so odpadle vse 
ovire pri trgovanju, kar je v celoti spremenilo ekonomska 
razmerja in slovensko agroživilstvo soočilo z evropsko 
konkurenco. 

Spremembe v višini in strukturi proračunskih 
podpor za razvoj podeželja in kmetijsko strukturno 
politiko so bile do pristopa bistveno manjše v pri-
merjavi s tržno-cenovno politiko. Ta del proračunskih 
transferjev je začel znatno rasti šele po letu 2004 (slika 
1). S pristopom je doživel močan preskok in obe vrsti 
politike sta se po obsegu sredstev približno izenačili. 
Postopno sta se širila tudi nabor in skladnost ukrepov 
z zahtevami EU (Erjavec et al., 2015). Med najpo-
membnejše ukrepe lahko štejemo izravnalna plačila 

za območja s težjimi razmerami za kmetijsko dejav-
nost (OMD). Ti so se postopno spreminjali iz plačil na 
glavo živali v bolj nevtralna plačila na površino. S pri-
stopom se je spreminjala tudi klasifikacija območij, ki 
so bila deležna različnih višin podpor; najvišjih plačil 
so deležna gorska območja. Kmetijsko-okoljski ukrepi 
in podpore za ekološko kmetijstvo so dosegli večji 
obseg šele s pristopom, ko so skupaj z izravnalnimi 
plačili za OMD obsegali že več kot polovico sredstev 
v tej skupini ukrepov (podatki MKGP in ARSKTRP, 
preračuni KIS). Tudi naložbene podpore so večji obseg 
sredstev dosegle šele po pristopu. Pred tem so se pod-
pore dodeljevale predvsem v obliki subvencionirane 
obrestne mere za dolgoročna posojila, po pristopu pa 
v obliki nepovratnih sredstev. Po vsebini je prevlado-
vala podpora nakupu mehanizacije. Že vse od začetka 
devetdesetih je bil manjši del proračunskih sredstev 

namenjen tudi progra-
mom celostnega razvoja 
podeželja, s posebnim 
poudarkom na diver-
zifikaciji dejavnosti na 
podeželju (npr. podpore 
naložbam v kmečke 
turizme), razvoju infra-
strukture ter obnovi vasi 
(Erjavec et al., 2010). 

Slovenija je imela že 
pred osamosvojitvijo v 
primerjavi z nekaterimi 
drugimi državi, ki so 
vstopale v EU, dobro 
razvit raziskovalni, izo-
braževalni in svetovalni 
sistem ter vzpostavljeno 

infrastrukturo za različne storitve za kmetijstvo (npr. 
selekcija, testiranje, kontrola proizvodnje, fitosanitar-
ni in veterinarski nadzor; Erjavec et al., 2010). Tudi 
tukaj beležimo porast sredstev po pristopu, predvsem 
na račun novih nalog, povezanih s področjem varne 
hrane (slika 1).

Usposobitev in krepitev države na področju kmetijstva

V obdobju 1998–2000 je bilo v politiki, zakono-
daji in institucijah kmetijstva sprejetih daleč največ 
sistemskih sprememb v tridesetih letih od osamosvo-
jitve. Glavni dejavnik sprememb je bil seveda pristop 
Slovenije k EU, odločilni sta bili politična zaveza 
in koordinacija procesa na vladni ravni, pa tudi pri-
pravljenost in sposobnost uradništva za spremembe 
(Potočnik et al., 2007). 

Izrazita mozaična krajina, mejice in razdrobljenost parcel označujejo slovensko kmetijstvo (Foto: Marjan Papež).
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Reformo kmetijske politike je spremljala tudi 
sprememba zakonodaje (Avsec & Erjavec, 2005). 
Leta 2000 je bil v državnem zboru sprejet Zakon o 
kmetijstvu (Ur. l. RS, 2006), ki je povzel temeljno 
pravno urejanje s SKP skladne kmetijske politike 
in omogočil prilagajanje in izvedbo ukrepov ter 
institucionalno podporo kmetijski politiki. Poleg 
omenjene reforme in izgradnje potrebnih institucij 
je bil to ključen sistemski korak na poti k sklenitvi 
pristopnih pogajanj in uspešnemu pristopu Sloveni-
je na področju kmetijstva (Erjavec et al., 2015). 

V obdobju do pristopa se je izgradil z evropskimi 
standardi in načinom upravljanja skladen pravni 
in institucionalni sistem na področju veterinarskih 
zadev, fitosanitarnega varstva, semenarstva, politike 
kakovosti in živilskega prava. Sprejetih je bilo več 
kot deset sistemskih zakonov in nepregleden niz 
podzakonskih aktov, ki so v celoti spremenili ure-
janje za družbo pomembnih področij varne hrane 
(Republika Slovenija Ožja …, 1999). Na kmetijstvo 
je pomembno vplivala tudi sprememba okoljske 
zakonodaje (Rac & Strmšek, 2019). V večini prime-
rov so se okrepile družbene zahteve in standardi 
delovanja države, zgradil se je tudi sodobnejši 
sistem nadzora. Potrebne so bile investicije v kadre 
in institucije, ki so zahtevale precejšnja dodatna 
proračunska sredstva. 

Tretji element predpristopnega prilagajanja 
zahtevam EU je bil izgradnja primernih institucij. 
Odločevalci so jo razumeli kot podeljevanje nove 
vloge kmetijskemu ministrstvu, ki je prevzelo tudi 
dotedanje naloge drugih ministrstev. Prevzem pri-
stojnosti ni šel brez napetosti med resornimi ministr-
stvi, ki pa so bile zaradi nujnosti enotnega nastopa 
v Bruslju in močne koordinacijske vloge predsedni-
ka vlade ter ožje pogajalske skupine pravočasno 
ustavljene; tako je RS 
s pristopom dobila z 
evropskimi praksami 
primerljivo vladno 
strukturo (Erjavec et 
al., 2015). Obenem 
je Vlada RS leta 1999 
ustanovila Agencijo 
za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (AR-
SKTRP), katere ključna 
naloga je bila izvedba 
evropsko primerljivih 
ukrepov do pristopa in 
kasneje prevzemanje 
ukrepov SKP (Erjavec 

et al., 2015). Oblikovala in izgradila se je za kme-
tijstvo pomembna institucija, ki pomembno določa 
tudi kakovost izvedbe kmetijske politike. Cilj 
razdeljevanja evropskih sredstev je hitro dosegla, 
še danes pa ima to razdeljevanje žal prednost pred 
uresničevanjem vsebinskih ciljev in učinkovitostjo 
porabe javnih sredstev. Za spremljanje in analizo 
učinkov kmetijske politike je bilo pomembno tudi 
prilagajanje državne kmetijske statistike, ki je 
doživelo korenite spremembe in je tudi omogočilo 
učinkovito izvedbo pristopnih pogajanj.  

V tem obdobju so bili kmetijski ministri Ciril 
Smrkolj (1997–2000) mag. Franc But (2000––2004), 
dr. Milan Pogačnik (2004) in Marija Lukačič (2004–
2007) (MKGP, 2021a). Zgodovinsko sled sta pustila 
predvsem prva dva. Minister Ciril Smrkolj je premo-
gel precejšen političen instinkt, s pomočjo katerega 
je brez velikih težav uveljavil ključne reforme, ki 
so sicer nastajale v krogu pristojnih uradnikov ob 
intenzivni pomoči zunanjih strokovnjakov in ožje 
pogajalske skupine (Erjavec, 2021). V tem krogu 
se je oblikoval tudi mag. Franc But, sprva državni 
sekretar, pogajalec z EU, prvi direktor ARSKTRP in 
naposled minister, ki se je osebno precej angažiral 
pri uveljavitvi in promociji reform.

Ključne odločitve o kmetijski politiki so šle tudi v 
seznanitev in odločanje v državnem zboru, ki je ves 
pristopni proces legitimiral vladne predloge in po-
gajalski proces (Potočnik et al., 2007). Vse do konca 
tega obdobja je imela odločilen vpliv na kmetijsko 
politiko predvsem Slovenska ljudska stranka (SLS; 
Erjavec et al., 2010). Ta je sicer spreminjala svoje 
ime in strateške povezave, vendar se je bila sposob-
na izkazati kot politično močen nosilec odločanja 
v kmetijstvu. Izrasla je iz kmečkega stanovskega 
združenja Slovenske kmečke zveze, kar ji je pri 

Natura 2000 območja zaznamujejo kmetijsko krajino in kmetijstvo - Ljubljansko barje (Foto: Janko Verbič).
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delovanju omogočalo prepletanje sindikalističnih in 
strankarskih elementov. Njen vpliv je bil največji od 
vstopa v vlado leta 1997 do pristopa Slovenije v EU 
(Erjavec, 2021). 

V času reform in pristopnih pogajanj se je inten-
zivno krepilo tudi sodelovanje kmetijskih interesnih 
organizacij. Zadružni zvezi Slovenije kot predstav-
nici gospodarskih interesov kmetov ter Gospodarski 
zbornici Slovenije kot predstavnici kmetijskih podje-
tij in živilskopredelovalne industrije sta se pridruži-
la Kmečki sindikat Slovenije in Kmetijsko-gozdarska 
zbornica Slovenije. Slednja je bila ustanovljena leta 
1999 (Erjavec et al., 2010) in je postala osrednja 
predstavniška organizacija kmetijstva, ki je prevzela 
tudi pomemben del strokovnih služb. Moč ji dajeta 
obvezno članstvo po avstrijskem zgledu in pravica 
sodelovanja v vseh zakonodajnih postopkih, ki se 
tičejo kmetijstva. 

Vpliv in moč inte-
resnih organizacij na 
odločanje v kmetijski 
politiki sta bila precej-
šnja in sta z leti samo 
še naraščala, k čemur je 
prispevala tudi občasna 
demonstracija moči na 
cesti in značilno visoka 
stopnja politične eno-
tnosti. V samem proce-
su reform in pristopnih 
pogajanj so kmetijski 
interesni predstavniki 
večinoma podpirali od-
ločitve Vlade RS, kar je 
sovpadalo z vključitvijo 
SLS v vladno koalicijo in seveda naraščajočimi pod-
porami za kmetijstvo. Za sodobne države neobičajno 
pomemben vpliv na odločanje in s tem na krojenje 
javnega mnenja so imeli tudi predstavniki strokovne 
javnosti, predvsem agrarni ekonomisti (Miroslav 
Rednak in Tina Volk), ter mediji, kjer je izstopalo 
nekaj za kmetijstvo specializiranih novinarjev (Mar-
jeta Šoštarič, Tatjana Pihlar in drugi).

Mešani učinki pristopa za agroživilstvo

Napovedi o gibanju cen in nujnosti dviga pro-
računskih podpor za uspešno zgodbo o pristopu 
kmetijstva so se v veliki meri uresničile. Odkupne 
cene kmetijskih pridelkov so med letoma 2000 in 
2005 izrazito padle (slika 2; glej tudi Kožar et al., 
2014), kar je spremljal dvig proračunskih podpor 

(potrojitev med letoma 1998 in 2007; slika 1, po-
datki MKGP in ARSKTRP, preračuni KIS). Cenovni 
in drugi konkurenčni pritiski so na ravni kmetijstva 
večinoma odtehtali pozitivni učinek povečanja pro-
računskih sredstev. Ekonomski položaj kmetov se 
tako ni bistveno izboljšal, vendar se tudi ni izrazito 
poslabšal (slika 6). 

Koncept, da je treba ekonomske pogoje za kmetij-
stvo izenačiti s tistimi v EU (Erjavec et al., 2015), se 
je izkazal za dovolj učinkovito in primerno strategijo 
tudi za bodoče pristopnice. Investiranje v kmetij-
stvo, dvig proračunskih podpor in predvsem lastno 
financiranje evropsko primerljive kmetijske politike 
je bilo pogumno dejanje, ki je prineslo miren prehod 
v novo ekonomsko okolje in nove razvojne možno-
sti. Zaradi tega so bila pristopna pogajanja uspešna 
– vodilna revija za evropsko agrarno politiko Agra-

-Europe je Slovenijo 
poimenovala »golden 
boys of accession« 
(zlati fantje pristopa; 
Erjavec, 2021). Sam šok 
pristopa in soočenja s 
konkurenčnim skupnim 
trgom je bil tako manj-
ši, absorpcija sredstev 
SKP, ki je postopoma 
postala glavni financer 
kmetijske politike, pa 
višja. 

Niso pa rastoče 
podpore in uspešno 
prilagajanje zahtevam 
EU posebno vplivale 
na obseg pridelave v 

opazovanem predpristopnem obdobju. V bistvu 
je bil dosežek to, da ni bilo posebnega šoka s 
pristopom in da so bili proizvodni viri ohranjeni 
(Volk et al., 2007; Kožar et al., 2014). Prihajalo 
je do porasta intenzivnosti pridelave (višji pridelki) 
in notranjega prestrukturiranja kmetijstva, ki se je 
odrazilo v pričetku procesa koncentracije zemljišč 
in tudi zagonu novega investicijskega ciklusa pri 
manjšem delu razvojno najbolj sposobnih kmetij-
skih gospodarstev. 

Do precejšnjih sprememb pa je po pristopu prišlo na 
področju zunanje trgovine z agroživilskimi proizvodi 
(slika 5). Uvoz se je v zelo kratkem času med letoma 
2003 in 2007 vrednostno skoraj podvojil, izvoz pa po-
večal za tri petine (podatki SURS, preračuni KIS), kar je 
vodilo v povečanje zunanjetrgovinskega primanjklja-
ja. Pri izvozu so nove trge našle predvsem surovine (in 

Ostanki slame po žetvi pšenice - Osrednja Slovenija (Foto: Janko Verbič).
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ne proizvodi z višjo dodano vrednostjo), kot je kravje 
mleko (Italija) in različne kategorije goveda (Avstrija 
in Italija). Živilsko industrijo je odpiranje trgov našlo 
slabše pripravljeno (Kuhar & Erjavec, 2007). Pretresali 
so jo tudi lastniški prevzemi in pritiski na cene zaradi 
koncentracije trgovine, kar je posredno prispevalo 
tudi k manj ugodnemu cenovnemu položaju v kmetij-
stvu. Večina odkupnih cen je po pristopu pričakovano 
padla zaradi zaostritve konkurenčnih razmer za vso 
agroživilsko verigo in vstopa novih ponudnikov.

4. STABILNOST IN STAGNACIJA (2008–2021)

Po prvih treh uvajalnih letih po pristopu sta kme-
tijsko politiko EU med letoma 2008 in 2021 določala 
dva večletna finančna okvira in pripadajoče reforme 
SKP (Baldwin & Wyplosz, 2015). Prva reforma, 
poimenovana Fischlerjeva po takratnem evropskem 
komisarju za kmetijstvo, je bila sprejeta leta 2003, 
(Swinnen, 2008), Slovenija pa jo je tako kot večina 
članic pričela uresničevati po letu 2007. Fischler-
jeva reforma je imela namen utrditi večnamenski 
značaj kmetijstva, ohraniti SKP kot proračunsko 
močno politiko, obenem pa jo prilagoditi zahtevam 
takrat pričetim, a nikoli dokončanim pogajanjem 
WTO (Swinnen, 2008). Spremenila se je politika 

neposrednih plačil, iz-
peljali so liberalizacijo 
tržnih ukrepov in širili 
politiko razvoja po-
deželja z novimi pou-
darki in ukrepi (OECD, 
2017; Erjavec & Lovec, 
2017). Uvedena je bila 
shema enotnega pla-
čila, ki je temeljila na 
skupnem obsegu vre-
dnosti plačil za državo 
članico. Za pridobitev 
sheme enotnega plači-
la morajo upravičenci 
za neposredna plačila 
vzdrževati zemljišča 
v dobrem kmetijskem 
in okoljskem stanju in 
upoštevati standarde 
navzkrižne skladnosti 
z okoljskimi in sani-
tarnimi direktivami. 
Ukinjene so bile proi-
zvodne kvote za mleko 
in sladkor, ki so jamčile 

višje odkupne cene, temeljile pa na visoki uvozni 
zaščiti in izvoznih podporah, ki so bile v večini 
primerov odpravljene. 

Spremembe kmetijske politike za obdobje po 
letu 2015 niso bile tako izrazite, začetne reformne 
ambicije s krepitvijo okoljske note pa so se osla-
bile v procesu sprejemanja odločitev v Svetu EU 
in prvič tudi v Evropskem parlamentu. Zahteve po 
»ozelenitvi kmetijske politike« so bile odraz rasto-
čih družbenih potreb in pritiskov po spremembi 
kmetijstva in njegove vloge na področju varstva 
okolja in narave, hrane in zdravja ter podeželja 
(Swinnen, 2015). Neposredna plačila in njihove 
različne komponente so se ohranili kot finančno in 
politično najpomembnejši del SKP. Osnovno plačilo 
so države članice lahko različno opredelile – lahko 
so ohranile del zgodovinskih dodatkov, zmeraj več 
jih je posegalo po enotnem znesku, imelo različne 
dodatke za manjše kmetije, mlajše kmete in za 
območja z naravnimi omejitvami. Na osnovno 
plačilo je prišel še dodatek, imenovan zeleno pla-
čilo, nominalno pogojevano z različnimi okoljskimi 
zahtevami, kjer pa je bilo toliko izjem, da je bil 
okoljski učinek sporen (ECA, 2017; 2018). Države 
članice so lahko dajale tudi proizvodno vezana 
plačila za kmetijske sektorje v težavah in omeje-

Govedoreja je najpomembnejša kmetijska panoga v Sloveniji, ki rabi pomoč (Foto: Marjan Papež).
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vale plačila gospodarstvom z najvišjimi prejemki. 
Na področju tržnih ukrepov posebnih sprememb ni 
bilo, kmetijska politika se je v veliki meri umaknila 
iz upravljanja trgov. Politika razvoja podeželja se je 
ob ohranitvi vseh prioritet in ukrepov predhodnih 
obdobij širila na ukrepe za izboljševanje prenosa 
znanja, sodelovanja in socialne vključenosti (Swin-
nen, 2015). 

Konec velikih korakov in železni oklep izbora ukrepov

Nosilci odločanja slovenske kmetijske politike so 
se na spremembe kmetijske politike odzvali sorazmer-
no konservativno. To je pomenilo, da so želeli ohraniti 
čim več v pristopnem obdobju sprejetih odločitev o 
izbiri ukrepov in razdelitvi sredstev. Pri neposrednih 
plačilih je to pomenilo, 
da je Slovenija vseskozi 
izbirala največji še mo-
žni obseg proizvodno 
vezanih plačil, ohranja-
la najvišji možen obseg 
zgodovinskih plačil in 
pri okoljskih pogojih 
izbirala rešitve, ki so 
najmanj obremenjevale 
kmetijsko pridelavo. 
Pri razvoju podeželja 
je ohranjala strukturo 
ukrepov, kjer največji 
delež zavzemajo 
izravnalna plačila za 
območja z omejenimi 
dejavniki za kmetova-
nje (gorska, hribovska, 
kraška in druga obmo-
čja) – OMD, kmetijsko-okoljski ukrepi in naložbene 
podpore (skupaj 88 % vseh sredstev razvoja podeželja, 
podatki MKGP in ARSKTRP, preračuni KIS). 

Proračun za kmetijstvo ostaja med letoma 2007 
in 2020 na približno enakem obsegu in strukturi 
(slika 1). Skupaj Slovenija za kmetijsko politiko 
namenja med 320 in 400 mio EUR, s tem da so v 
obdobju po letu 2015 sredstva za razvoj podeželja 
nekoliko upadla. Od tega proračuna prihaja po letu 
2007 v povprečju obdobja okoli 70 % vseh sredstev 
za kmetijsko politiko iz proračuna EU. V primerjavi 
s povprečjem EU ima Slovenija izrazito visok delež 
sredstev za razvoj podeželja in je ne glede na posto-
pno zniževanje proračuna za SKP na ravni EU med 
tistimi članicami, ki za te namene dobiva najvišje 
zneske. 

Konservativnost kmetijske politike odražajo tudi 
cilji in ukrepi kmetijske politike. Sprejet je bil nov 
Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, 2018), ki je prinesel 
temeljne cilje slovenske kmetijske politike, ki pa ne 
odstopajo znatno od ciljev, uveljavljenih s Strategijo 
razvoja slovenskega kmetijstva iz leta 1992. S po-
udarjanjem prehranske varnosti in večnamenskosti 
kmetijstva sta se ohranjala izrazita zaščitna usmer-
jenost kmetijske politike in poudarjanje ogroženosti 
kot načina legitimacije nacionalne politike (Erjavec 
et al., 2018). Zakonski cilji so bili nato nekoliko 
modificirani in podrobneje opredeljeni v Resolu-
ciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.
si hrano za jutri« (Ur. l. RS, 2011). Oba dokumenta 
skupaj sta tvorila strateški okvir sprejemanja politike po 

letu 2015 in prispevala 
k ohranitveni in preraz-
delitveni logiki izbire 
ukrepov. Zastavljene 
cilje je Vlada RS uresni-
čevala z nizom ukrepov. 
Ukrepi so se v skladu 
z obema reformama 
SKP in programskimi 
dokumenti države v 
obdobju 2008–2020 
tudi spreminjali, a ve-
čina pomembnejših je 
ohranila svoje temeljne 
značilnosti. 

Steber Tržni ukrepi 
in neposredne pod-
pore proizvajalcem 
zavzema v obrav-
navanem obdobju 

(2008–2020) z okoli 46 % največji delež izplača-
nih proračunskih sredstev za podporo kmetijstvu. 
V tej skupini so finančno daleč najpomembnejše 
različne oblike neposrednih plačil, ki jih delimo 
na proizvodno nevezana in vezana plačila. Proi-
zvodno nevezana plačila so plačila na površino, 
različno sestavljena za vsako gospodarstvo; po-
memben delež predstavljajo zgodovinski dodatki, 
ki so nastali ob preteklih ukinjanjih proizvodno 
vezanih plačil in skupaj zavzemajo v povprečju 
72 % vseh podpor te skupine v obravnavanem ob-
dobju. To je najpomembnejša postavka slovenske 
kmetijske politike, ki na letni ravni v tem obdobju 
dosega v povprečju 121 mio EUR s trendom pada-
nja. Zneski za posamezno kmetijsko gospodarstvo 
na hektar plačilnih pravic so lahko zelo različ-

Dobrote slovenskih kmetij so pomemben del kulture in gastronomije (Foto: Marjan Papež).
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ni, od 100 do 500 EUR/ha. Proizvodno vezana 
plačila so plačila za pridelavo določene kulture 
(npr. strna žita, zelenjadnice, stročnice) oziroma 
prirejo določene vrste živali (npr. krave dojilje, 
goveji pitanci, drobnica). V obravnavanem obdo-
bju predstavljajo v povprečju 10 % vseh podpor v 
prvi skupini ukrepov (podatki MKGP in ARSKTRP, 
preračuni KIS). Vrste podpor in višine med leti 
zelo nihajo. Pomemben ukrep v tej skupini so še 
plačila vhodnih stroškov, kjer gre predvsem za 
vračilo trošarine za gorivo. Tržni ukrepi so zelo 
občasni. 

Neposredne podpore predstavljajo pomemben 
delež dohodka kmetijskih proizvajalcev (slika 6). 
Odvisnost od podpor je izrazita in pogosto tudi 
pomemben razlog za kmetovanje. So pa podpore 
precej neenakomerno porazdeljene, saj favorizira-
jo večja gospodarstva in le določene proizvodne 
usmeritve. Vpliv neposrednih podpor na razvoj 
slovenskega kmetijstva ni bil nikoli natančno opre-
deljen. Ocenjujemo, da imajo pomemben vpliv na 
ohranitev proizvodnih virov, na rast in povečanje 
najbolj produktivnega dela kmetijstva, manj pa na 
dolgoročno perspektivnost manjših kmetij in vital-
nost odročnejših podeželskih območij. 

Drugi steber Politika razvoja podeželja in kme-
tijska strukturna politika zajema različne ukrepe, 
ki so namenjeni krepitvi konkurenčnosti v kmetij-
skem in živilskem sektorju, zagotavljanju okoljskih 
in drugih družbenih koristi kmetijstva ter podpori 
podeželskemu gospodarstvu in prebivalstvu 
(Bedrač et al., 2020). Skupaj ta skupina ukrepov 
letno zavzema v obdobju 2008–2020 okoli 43 % 
proračunskih sredstev kmetijske politike. Večina 
ukrepov se izvaja s pomočjo Programa razvoja 
podeželja (PRP) (MKGP, 2017), ki se financira iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in državnega proračuna. 

Finančno najmočnejši ukrep v drugem stebru 
so, kot omenjeno, OMD plačila, ki predstavljajo v 
povprečju obdobja slabo tretjino sredstev, name-
njenih tej skupini ukrepov. Plačila imajo izrazito 
dohodkovni značaj, saj razen ohranitve kmeto-
vanja nimajo drugih pogojev. Učinek ukrepa na 
ohranjanje proizvodnih virov je prepoznaven, 
vprašanje pa je, kako vpliva na okoljske cilje, ki so 
pogosto deklarirani kot eden od ciljev teh plačil, 
in koliko na dolgi rok uspe zadržati nezaželene 
strukturne spremembe. Obseg sredstev za kme-
tijsko-okoljske in podnebne ukrepe (KOPOP) in 
podpora ekološkemu kmetijstvu skupaj nekoliko 
zaostajata za obsegom sredstev za OMD plačila. 

Gre za različne oblike plačil na površino ali v 
nekaterih primerih na živali, ki pokrivajo stroške 
ali izgubljene prihodke, povezane z upošteva-
njem okolju prijaznejših predpisanih postopkov 
pridelave. Podpore ekološkemu kmetijstvu so v 
Sloveniji sorazmerno stabilne, kmetijsko-okoljski 
ukrepi pa so se po reformi SKP 2013 v Sloveniji 
precej spremenili. Do reforme je imela Slovenija 
večje število celovitejših ukrepov, po reformi je 
to nadomestila z možnostjo kombiniranja različ-
nih praks za posamezne »operacije«. Okoljski, 
podnebni in naravovarstveni učinki tega obse-
žnega paketa podpor so omejeni, kar potrjujejo 
evropski in nacionalni viri (ECA, 2017; 2018; 
Šumrada et al., 2020; 2021), zato pričakujemo 
po letu 2023 spremembe na tem področju in 
sledenje družbenim zahtevam. 

Kmetovanje v gorskem svetu je izrazito zahtevno - Črni vrh (Foto: Janko Verbič).
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Po obsegu tretjo skupino ukrepov politike 
razvoja podeželja predstavljajo različne oblike 
naložbenih podpor, ki zaradi načina financiranja, 
vezanega na ciklus razpisov in priprave projektov, 
v posameznem letu lahko presežejo plačila za 
OMD in KOPOP. Prevladujejo naložbene podpore 
v kmetijsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih 
in posebne podpore za mlade kmete. Sistem 
razpisov je precej nesodoben, razpisi niso stalno 
odprti, večinoma gre za nakupe mehanizacije, 
ocenjevanje projektov temelji predvsem na pod-
lagi pridobitve točk za posamezne kriterije in 
ne na podlagi ekonomskih in strateških vidikov 
projektnih idej. Podpore praviloma končajo v 
rokah ozkega kroga najuspešnejših in na razpise 
prilagojenih gospodarstev, postopki pa so močno 
administrativno obremenjeni. O dejanskem vpli-
vu naložbenih podpor lahko samo domnevamo. 
Temeljni kazalci slovenskega kmetijstva ne kažejo 
izrazitejših razvojnih sprememb, ocenjujemo pa, 
da so te oblike podpor pomagale oblikovati manj-
ši sloj evropsko primerljivih kmetijskih gospodar-
stev, nezanemarljiva pri tem pa je tudi podpora 
pri generacijski prenovi kmetij. 

Vsi ostali ukrepi dosegajo manjši obseg sredstev 
in s tem verjetno tudi manjši vpliv. Kot pomemb-
nejše bi lahko izpostavili še naložbene podpore v 
gozdarstvu, podpore organiziranju, predelavi in 
promociji agroživilstva, krepitev lokalnih razvoj-
nih pobud (LEADER) in plačila za dobrobit živali. 
Večina podpor drugega stebra je namenjena le 
posameznim kmetijskim gospodarstvom, ne pa 
tudi za razvoj in povezovanje agroživilskih verig, 
od katerih sta odvisna ekonomski položaj in razvoj 
kmetijskih gospodarstev. Razvoj podeželja je ra-
zumljen predvsem kot razvoj kmetijstva. Seveda 
praznjenje in izguba vitalnosti odmaknjenih pode-
želskih območij nista odgovornost zgolj kmetijske-
ga resorja, a to ne zanika potrebe po celovitejši 
obravnavi podeželja s strani Vlade RS in drugih 
deležnikov.

Tretji steber ukrepov – Splošne storitve v pod-
poro razvoju kmetijstva – v obravnavanem obdobju 
skupaj zavzema okoli 11 % proračunskih sredstev 
za ukrepe kmetijske politike in je sorazmerno 
stabilen. Vključuje podpore za različna področja 
zagotavljanja varne hrane in prenosa znanja. Ukre-
pi se praviloma v celoti financirajo iz državnega 
proračuna. Slovenija ima delujoče institucije in 
zakonske okvire za delovanje na tem širokem po-
dročju splošnih storitev za kmetijstvo, kljub temu 
pa je mogoče zaznati kritike v zvezi s premajhno 

pozornostjo, posvečeno tem področjem, kar še 
posebej velja za ustvarjanje in prenos znanja kot 
ključnega razvojnega dejavnika v kmetijstvu. 

Prehod politike v pragmatizem in simbolne spremembe

Reformni proces kmetijske politike, ki je trajal 
vse od osamosvojitve in v katerem se je sledilo 
predvsem obsegu in strukturi kmetijske politike 
EU, se je s pričetkom tega obdobja zaključil. Od 
leta 2007 naprej se je politika stabilizirala, postala 
pa je rigidna, interesno odvisna, osredotočena 
na ohranitev pridobljenih pravic upravičencev in 
manj usmerjena v doseganje ciljev. 

Po vstopu v EU je bilo tudi konec sprejemanja 
sistemske zakonodaje s področja kmetijstva. Kot 
smo omenili zgoraj, je bil leta 2008 sprejet nov 
Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, 2018), ki je bil potem 
občasno dopolnjen z novimi vprašanji kmetijske 
politike, izvirajočimi iz sprememb evropskega 
pravnega reda ali odpiranja novih domačih vpra-
šanj (npr. pravični odnosi v agroživilski verigi). 
Podoben pristop je bil ubran tudi pri področni 
zakonodaji o varni hrani. Kako težko je sprejemati 
nova sistemska pravila v kmetijstvu, kaže nekajle-
tna razprava o temeljitejših spremembah zemljiške 
zakonodaje. Drobnoposestna in neugodna veliko-
stna struktura slovenskega kmetijstva ostaja eden 
od ključnih razvojnih problemov, ki ga kmetijska 
politika zaradi konfliktnosti in zahtevnosti vse od 
osamosvojitve ne uspe razrešiti. 

Razpravo o kmetijski politiki tako celotno tretje 
obdobje po osamosvojitvi označujejo manjše spre-
membe zakonodaje in sprejemanje odločitev, po-
vezanih z reformami SKP. Gre za tri- do štiriletno 
obdobje razprav, mnenj, programskih dokumentov 
in odločanja, ki polnijo politično areno. Temu 
vedno sledi tudi priprava razpisov za posamezne 
ukrepe, sodelovanje v procesih odločanja EU in 
ukvarjanje z izjemnimi razmerami, ki so stalnica 
kmetijstva (pozebe, suše, toče, bolezni in prehran-
ski škandali). Medtem ko za resne politične teme 
ostaja le malo časa, se kmetijska politika zadnjega 
obdobja problemov loteva predvsem simbolno 
in manj z namenom dejanske razrešitve ključnih 
razvojnih vprašanj. Primer tega je oblikovanje s 
precejšnjim medijskim pompom pospremljene 
označbe »izbrana kakovost«, vprašanje zaščite 
terana, opredelitev svetovnega dneva čebel, ki 
naj bi pripomogla k prepoznavnosti v Sloveniji 
pridelane hrane, akcije, katere dejanski učinki pa 
so lahko tudi vprašljivi. 
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Po letu 2007 so bili ministri za kmetijstvo Iztok 
Jarc (2007–2008), dr. Milan Pogačnik (2008–2010), 
dr. Henrik Gjerkeš (2010), mag. Dejan Židan 
(2010–2012, 2013–2018), Franc Bogovič (2012–
2013), dr. Aleksandra Pivec (2018–2020) in dr. 
Jože Podgoršek (2020–) (MKGP, 2021a). Iztok Jarc 
je kot izkušen diplomat in eden od treh pristopnih 
pogajalcev prevzel resor v sili razmer zaradi prvega 
predsedovanja Slovenije EU in težav svoje predho-
dnice z delovanjem na bruseljskem parketu. Samo 
predsedovanje je bil uspeh za RS, kar je veljalo 
tudi za področje kmetijstva. Ob pomoči ustanov 
EU je Slovenija izpolnila zastavljene naloge in se 
izkazala kot dober in organiziran partner pri vode-
nju Sveta za kmetijstvo. Ocenjujemo, da je bil to 
vrh delovanja slovenske države na področju kme-
tijstva, ki mu žal nista sledila nadaljnja krepitev in 
razvoj politične in uradniške strukture. 

Od ostalih ministrov je samo eden pustil moč-
no sled pri upravljanju javnih zadev v povezavi 
s kmetijstvom. To je bil mag. Dejan Židan, ki je 
bil skupaj v treh mandatih minister več kot 7 let. 
Minister Židan, brez političnih, a z vodstvenimi iz-
kušnjami v gospodarstvu, je ambiciozno in veliko-
potezno vodil kmetijsko ministrstvo, odpiral nove 
teme in poskušal dosegati soglasje pri odločitvah s 
predstavniki ključnih in vse bolj uveljavljenih kme-

tijskih deležnikov. Ocenjujemo, da 
je to iskanje soglasja za vsako ceno, 
zaradi različnih, pogosto tudi zelo 
partikularnih interesov, pomembno 
prispevalo k rigidnosti in zmeraj 
bolj tudi interesni naravnanosti 
politike. Politiko reševanja realnih 
problemov je nadomestila simbolna 
politika, ki je sicer imela promocij-
ske učinke (npr. že omenjene akcije 
na področju kakovosti hrane, čebe-
larstva), vendar pa je bila premalo 
podprta s resnimi institucionalnimi 
in vsebinskimi reformami.

Ujetost v interesno odločanje 
in zgolj simbolnost politike poja-
snjujeta rigidnost kmetijske politike 
v Sloveniji. Ocenjujemo, da so 
dodatno k temu prispevale razmere, 
v katerih je delovalo in se razvijalo 
uradništvo na kmetijskem ministr-
stvu. Profesionalizacija in razvoj 
kadrov sta zastala, odliv osebja je 
precejšen, predvsem pa ne uspeva 
širitev kadrovskega potenciala, ki 

bi prevzemal ključne položaje. Preveč sta prisotni 
neizkušenost ter slabša strokovna in upravljavska 
usposobljenost. Menimo, da sta šibka koordinacija 
in strokovno vodenje državne uprave, ob spolitizi-
ranosti in interesnemu korporativizmu, ključna ra-
zloga za stagnacijo države na področju kmetijstva. 

Način interesnega odločanja se manifestira 
s posebnim posvetovalnim telesom kmetijskega 
ministrstva, Sveta za kmetijstvo in podeželje 
Republike Slovenije, v katerem so zastopani pred-
stavniki vseh ključnih kmetijskih institucij (MKGP, 
2021b). Ne gre za formalne postopke, kaže pa na 
način dela in razmišljanja ministrstva, ki za vsako 
ceno poskuša usklajevati odločitve in prenašati 
odgovornost na deležniško strukturo kmetijstva. 
Pri tem struktura Sveta ne vključuje drugih druž-
benih sfer, ki bi imele interes za kmetijstvo, kot 
so na primer predstavniki okoljskih organizacij, 
potrošnikov in drugi. Menimo tudi, da pri iskanju 
rešitev kmetijske politike deležniška usklajevanja 
ne morejo nadomestiti priprave kvalitetnih stro-
kovnih predlogov. 

Vzpostavljene strukture odločanja in prenos 
kmetijske politike na evropske ustanove so ob splo-
šni stagnaciji parlamentarizma v Sloveniji prispe-
vale k temu, da državni zbor praktično nima več 
nobene izrazitejše vloge pri odločanju v kmetijski 

Peter Vrisk in Ciril Smrkolj sta zaznamovala slovensko kmetijsko politiko. Menjava na vrhu kmetijske zbornice
KGZS, 2008 (Foto: Marjan Papež).
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politiki. Ocenjujemo, da je le-ta prepogosto zgolj 
prostor za splošne, precej spolitizirane in nestro-
kovne razprave, kar dodatno prispeva k šibkemu 
demokratičnemu nadzoru. 

Spremenljive razmere in notranje 
prestrukturiranje kmetijstva

Ne glede na zgoraj opisani stabilen in obsežen 
proračun za kmetijstvo, ki se je ohranjal vse ob-
dobje po letu 2007, pa je bil ekonomski položaj 
kmetijstva predvsem zelo spremenljiv. Podatki o 
cenah (slika 2) in proizvodnji (slika 3) kažejo na 
precejšnja nihanja, ki so bila rezultat vremenskih 
pojavov in razmerij na svetovnem trgu, ki so po-
sebej prizadela posamezne kmetijske dejavnosti. 
Cene so bile med letoma 2009 in 2016 izrazito 
neugodne za živinorejo (posebej prireja mleka in 
prašičev). Rast cen rastlinskih pridelkov je bila 
praviloma le odraz neugodnih pridelovalnih raz-
mer, predvsem pozeb v sadjarstvu in vinogradni-
štvu ter suš v pridelavi žit, ki so vplivale na padce 
obsega pridelave in s tem tudi na poslabšanje 
dohodkovnega položaja v posameznih panogah 
ali posameznih pridelovalcev. Če poskušamo izlo-
čiti vpliv slabih letin, pa se kaže dolgoročni trend 
izboljševanja dohodkov v kmetijstvu na agregatni 
ravni, tudi zaradi stabilizacijskega učinka prora-
čunskih podpor.

V kmetijski politiki na pomenu pridobiva 
vprašanje okolja, socialnih razmer na pode-
želju in hrane v povezavi z zdravjem. Na teh 
področjih se statistika šele razvija, kaže pa na 
izboljševanje razmer pri uporabi fitofarmacevt-
skih sredstev in kakovosti voda ter slabšanja 
kazalcev biotske pestrosti (Erjavec et al., 2018). 
Socialne degradacije podeželja in revščine na 
podeželju obstoječi podatki ne pokrivajo do-
volj, predvidevamo pa lahko, da se povečuje 
razkorak med odročnejšimi deli podeželja in 
urbano Slovenijo. 

5. 30 LET KMETIJSKE POLITIKE: POSKUS 
VREDNOTENJA

Slovensko kmetijstvo je pred tridesetimi leti 
vstopilo v tranzicijo in oblikovanje demokratičnih 
institucij države na tem področju. Predstavili 
smo tri obdobja dozorevanja kmetijske politike, 
od otroških let naivnih predstav, a pogumnih »re-
formlucijskih« (reforma in evolucija) sprememb, 
najstniškega, a sistematičnega prevzemanja 
evropskih praks in konceptov do odraslega stabi-
liziranja politike, ki je zapadla v rigidnost in se 
preobrazila v talca interesov. V sklepnem delu 
tega prispevka poskušamo ovrednotiti procese 
tega tridesetletnega obdobja z ogledom ključnih 
dosežkov in omejitev. 

Slika 1: Proračunska izplačila za kmetijstvo (mio EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1992–2020 
(Vir: MKGP, ARSKTRP, preračuni KIS; Opomba: 2020 – začasni podatki).

Slika 1: Proračunska izplačila za kmetijstvo (mio EUR, koledarsko leto, tekoči tečaj); 1992–2020 (Vir: MKGP, ARSKTRP, preračuni KIS; Opomba: 2020 – začasni podatki)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kmetijstvo skupaj 66,7 57,3 52,0 62,0 65,5 85,2 94,2 119,7 144,3 171,7 171,9 189,8 228,3 264,9 308,7 313,9 397,5 404,1 355,5 349,4 384,1 375,2 350,4 342,5 312,7 324,0 372,3 376,7 391,4
SLO n.a. n.a. n.a. 62,0 65,4 85,1 94,2 119,1 142,2 169,8 170,8 183,8 185,8 135,2 158,2 171,1 183,1 172,0 151,8 134,2 120,7 108,5 96,9 92,1 84,3 93,3 114,5 106,8 124,8
EU n.a. n.a. n.a. 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 2,1 1,9 1,0 6,0 42,5 129,7 150,5 142,8 214,4 232,1 203,7 215,1 263,5 266,7 253,5 250,5 228,4 230,7 257,9 269,8 266,6
kontrola n.a. n.a. n.a. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tržni ukrepi in neposredne podpore 36,2 24,7 17,6 21,6 21,2 29,0 33,2 56,2 72,2 98,7 94,5 101,0 109,1 111,0 132,6 97,3 183,0 178,8 162,9 161,9 163,2 169,2 164,0 155,4 163,9 166,9 175,0 161,5 178,6
Razvoj podeželja in strukturna politika 17,4 16,2 17,2 20,5 23,4 28,6 32,8 33,8 37,1 41,0 41,1 48,8 77,9 114,3 133,0 175,4 170,9 181,5 149,8 143,4 182,5 169,0 149,5 149,5 112,1 117,1 156,8 172,4 168,9
Splošne storitve za kmetijstvo 13,1 16,4 17,2 20,0 20,9 27,6 28,2 29,7 35,0 32,0 36,3 39,9 41,3 39,7 43,0 41,2 43,6 43,8 42,9 44,1 38,4 37,0 36,9 37,6 36,7 40,1 40,5 42,7 43,9

Struktura
Tržni ukrepi in neposredne podpore 54,3 43,1 33,8 34,8 32,3 34,0 35,3 47,0 50,1 57,5 55,0 53,2 47,8 41,9 43,0 31,0 46,0 44,2 45,8 46,3 42,5 45,1 46,8 45,4 52,4 51,5 47,0 42,9 45,6
Razvoj podeželja in strukturna politika 26,0 28,3 33,1 33,0 35,7 33,6 34,9 28,2 25,7 23,9 23,9 25,7 34,1 43,1 43,1 55,9 43,0 44,9 42,1 41,1 47,5 45,0 42,7 43,6 35,9 36,1 42,1 45,8 43,1
Splošne storitve za kmetijstvo 19,7 28,6 33,1 32,2 32,0 32,4 29,9 24,8 24,3 18,6 21,1 21,0 18,1 15,0 13,9 13,1 11,0 10,8 12,1 12,6 10,0 9,9 10,5 11,0 11,7 12,4 10,9 11,3 11,2
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Neverjetna javna naložba v kmetijstvo in njeni učinki 

Spremembe proračuna za kmetijstvo v 30 letih 
so skoraj neverjetne (slika 1). Proračun je narasel 
s 57 mio EUR leta 1993 na skoraj 400 mio EUR 
leta 2008 (tekoči tečaj) in potem ohranjal to raven 
v skladu z dinamiko koriščenja sredstev za razvoj 
podeželja. V 15 letih (1994–2008) se je proračun 
tako povečal nominalno za okoli osemkrat. Tako 
izrazite podpore v RS verjetno ni dobil noben drug 
gospodarski sektor. Rastel je predvsem na račun 
dviga izvoznih podpor in uvajanja neposrednih 

plačil. Resnejša razvojna sredstva so začela priha-
jati šele s vstopom Slovenije v EU.

Podatki MKGP in ARSKTRP (preračuni KIS) 
kažejo, da je bilo v kmetijstvo po letu 1992 inve-
stiranih okoli 7,1 mrd EUR (tekoči tečaj), od tega 
5,9 mrd EUR (tekoči tečaj) po pristopu Slovenije 
k EU. Gre za največjo javno naložbo v slovensko 
kmetijstvo v zgodovini in moramo se vprašati, kako 
je s temi sredstvi slovensko kmetijstvo uresničilo 
zastavljene cilje in v kolikšni meri je dosegalo 
družbena pričakovanja. Pri tem ne gre zgolj za 
pričakovanja slovenske države, ampak tudi za 

Slika 2: Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, cen inputov ter cenovno-stroškovna pariteta (realno; 
2015 = 100); 1995–2020 (Vir: SURS, preračuni KIS; Opomba: 2020 – začasni podatki).

Slika 3: Indeksi proizvodnje kmetijskih proizvodov (2015 = 100); 1995–2020 
(Vir: SURS, Eurostat, preračuni KIS; Opomba: 2020 – začasni podatki).

2 
 

 
Slika 2: Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, cen inputov ter cenovno-stroškovna pariteta (realno; 

2015=100); 1995–2020 
(Vir: SURS, preračuni KIS; Opomba: 2020 – začasni podatki) 

 
Proizvodnja kmetijskih proizvodov  na agregatni ravni kaže rahlo pozitiven trend (slika 3). Rast 
proizvodnje do pristopa Slovenije k EU je šla predvsem na račun živinoreje in le deloma rastlinske 
pridelave. Popristopno nazadovanje živinoreje (predvsem zaradi prašičereje) je vodilo v stagnacijo 
kmetijske proizvodnje. Z izjemo izrazito slabih letin zaradi vremenskih pojavov pa se po letu 2015 obseg 
proizvodnje dviguje na račun ponovne rasti živinoreje (predvsem dviga mlečnosti v prireji mleka) in 
rastlinske pridelave zaradi povečanja hektarskih donosov.  

 
Slika 3: Indeksi proizvodnje kmetijskih proizvodov (2015 = 100) 

(Vir: SURS, Eurostat, preračuni KIS; Opomba: 2020 – začasni podatki) 

Izrazita proračunska vlaganja v slovensko kmetijstvo so torej očitno imela bolj kompenzacijski in 
ohranitveni učinek kot razvojnega, kar prikazuje tudi predstavitev stopenj samooskrbe za ključne 
kmetijske proizvode (slika 4). Stopnja samooskrbe, izračunana kot delež domače pridelave v domači 
potrošnji, je tudi kazalnik uresničevanja deklariranega temeljnega cilja slovenske kmetijske politike, to 
je prehranske varnosti. V rastlinski pridelavi beleži izrazito rast stopnje samooskrbe edino koruza za 
zrnje, ki je s spremembami cen in tehnologije postala tudi tržno blago. Nazadovanje na področju 
pridelave krompirja, sadja in zelenjave pa je tudi rezultat izrazitega povečanja zunanjetrgovinskih 
tokov, ki je sledilo po pristopu Slovenije k EU (slika 5), in nemoči organiziranja skupnega nastopa ter 
lastnih predelovalnih in logističnih sistemov.  2 
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uresničevanje ciljev EU. Slovenija izvaja prioritete 
in mehanizme SKP, prav tako večino sredstev (62 
% za obdobje 2004–2020) za kmetijsko politiko 
prispeva proračun EU. 

Dodana vrednost vsake gospodarske dejavno-
sti je prvenstveno odvisna od prodajnih cen in 
cen inputov (vmesna potrošnja). Slika 2 prikazuje 
gibanje proizvajalčevih cen kmetijskih pridelkov 
in cen inputov v pridelavo in kaže, da je bila za-
radi padanja cen kmetijskih pridelkov in rasti cen 
vmesne potrošnje večina rasti proračuna zgolj 
nadomestitev za te neugodne cenovne trende. 
Slovenska vlada je po osamosvojitvi kmetijstvo 

zaščitila z uvedbo cenovnih podpor. Ko se je 
izkazalo, da bi zaradi odpiranja trgov in pristopa 
k EU tak model politike vodil v resne ekonomske 
pretrese, je pričela prevzemati in dvigovati pro-
računske podpore, skladne s politiko EU. Zgoraj 
smo pojasnili, da je tudi na ta način pridobila 
občutna proračunska sredstva, ki so omogočila 
evropsko primerljivo in sorazmerno ugodno eko-
nomsko okolje. 

Zniževanje tržno-cenovne zaščite v EU je po 
letu 2008 vodilo tudi v večja nihanja cen in s 
tem v dodatna tveganja za slovensko kmetijstvo. 
Če to povežemo še z izrazitejšimi proizvodnimi 

Slika 4: Stopnje samooskrbe s ključnimi kmetijskimi proizvodi (Vir: SURS, preračuni KIS).

Slika 5: Izvoz in uvoz ter zunanjetrgovinska bilanca agroživilskih proizvodov (mio EUR); 1996–2020
(Vir: SURS, preračuni KIS; Opombe: 1.) Agroživilski proizvodi zajemajo poglavja 01 do 24 kombinirane 

nomenklature carinske tarife, 2.) 2020 – začasni podatki).
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tveganji zaradi posledic podnebnih sprememb, 
vidimo, da postaja upravljanje s tveganji eden od 
temeljnih izzivov slovenske kmetijske politike. 
Rešitev je treba iskati v močnejših pogodbenih 
odnosih znotraj agroživilske verige in organizi-
rani samopomoči z raznimi skladi za upravljanje 
s tveganji, podprtimi tudi z državnimi sredstvi, 
kar pa ostaja izziv za slovensko agroživilstvo in 
kmetijsko politiko. 

Proizvodnja kmetijskih proizvodov na agre-
gatni ravni kaže rahlo pozitiven trend (slika 3). 
Rast proizvodnje do pristopa Slovenije k EU je 
šla predvsem na račun živinoreje in le deloma 
rastlinske pridelave. Popristopno nazadovanje 
živinoreje (predvsem zaradi prašičereje) je vodi-
lo v stagnacijo kmetijske proizvodnje. Z izjemo 
izrazito slabih letin zaradi vremenskih pojavov 
pa se po letu 2015 obseg proizvodnje dviguje na 
račun ponovne rasti živinoreje (predvsem dviga 
mlečnosti v prireji mleka) in rastlinske pridelave 
zaradi povečanja hektarskih donosov. 

Izrazita proračunska vlaganja v slovensko 
kmetijstvo so torej očitno imela bolj kompenza-
cijski in ohranitveni učinek kot razvojnega, kar 
prikazuje tudi predstavitev stopenj samooskrbe 
za ključne kmetijske proizvode (slika 4). Sto-

pnja samooskrbe, izračunana kot delež domače 
pridelave v domači potrošnji, je tudi kazalnik 
uresničevanja deklariranega temeljnega cilja 
slovenske kmetijske politike, to je prehranske 
varnosti. V rastlinski pridelavi beleži izrazito 

Ivan Oman - slovenski politik, kmečki tribun in kmet (Foto: Marjan Papež).

Slika 6: Osnovni kazalniki ekonomskih računov za kmetijstvo (realno, stalne cene 2015, tekoči tečaj); 1995–2020
(Vir: SURS, Eurostat, preračuni KIS; Opomba: 2020: začasni podatki).
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rast stopnje samooskrbe edino koruza za zrnje, 
ki je s spremembami cen in tehnologije postala 
tudi tržno blago. Nazadovanje na področju 
pridelave krompirja, sadja in zelenjave pa je 
tudi rezultat izrazitega povečanja zunanjetrgo-
vinskih tokov, ki je sledilo po pristopu Slovenije 
k EU (slika 5), in nemoči organiziranja skupnega 
nastopa ter lastnih predelovalnih in logističnih 
sistemov. 

V živinoreji so razmere bolj stabilne. Razen 
omenjenega upada prašičereje beležimo rast 
na področju prireje mleka, ki je gospodarsko 
najpomembnejša slovenska kmetijska dejavnost 
(okoli 15 % vrednosti kmetijske proizvodnje v 
opazovanem obdobju). Perutninarska prireja si 
je po znatnem padcu po izgubi nekdanjih jugo-
slovanskih trgov hitro opomogla in je v zadnjem 
obdobju tudi v porastu ter po pomenu takoj za 
govedorejo.

Vedno večjo vpetost v mednarodne tokove 
trgovine s hrano in posledice pristopa kaže sli-

ka 5. Slovenija je tradicionalna neto uvoznica 
hrane. Od pristopa v EU se je uvoz vrednostno 
potrojil, izvoz pa skoraj početveril. Zunanjetrgo-
vinska bilanca z agroživilskimi proizvodi se je 
slabšala vse do leta 2011, nato pa stabilizirala. 
Po pristopu je prišlo do pomembnih strukturnih 
sprememb zunanjetrgovinskih tokov; izrazito se 
je povečal izvoz surovin oziroma nepredelanih 
agroživilskih proizvodov (npr. surovo mleko, živo 
govedo), hkrati pa se je povečal uvoz predelanih 
proizvodov (Kožar et al., 2014). To zagotovo ni 
narodnogospodarsko zaželeno, saj pomemben 
del kmetijskih surovin ni izkoriščen za dodajanje 
vrednosti proizvodom domačega gospodarstva in 
s tem ne ustvarja dodatnih delovnih mest. Tudi 
to govori o ne najbolj učinkovitem delovanju 
agroživilskih verig.

Dohodkovni položaj kmetijstva bomo pred-
stavili s pomočjo najpomembnejšega agrega-
tnega dohodkovnega kazalnika v kmetijstvu, 
faktorskega dohodka, ki se izračunava s pomo-

Preglednica 1: Ključni strukturni podatki slovenskega kmetijstva; 1991–2020.

 19911 19971 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2016 20204

Število kmetijskih gospodarstev, 
skupaj

112.140 90.831 86.467 77.149 77.175 75.340 74.646 72.377 69.902 67.927

Kmetijska zemljišča v uporabi2, 
KZU (ha), skupaj

504.222 466.589 485.879 486.473 485.432 488.774 474.432 477.023 479.589 474.196

Glave velike živine (GVŽ), skupaj3 n.a. 445.613 470.498 456.167 421.587 433.382 421.553 399.349 418.684 408.683

Polnovredne delovne moči 
(PDM), skupaj

n.a. n.a. 107.809 95.605 95.263 83.950 77.012 82.746 79.967 n.a.

Povprečna površina KZU na 
kmetijsko gospodarstvo (ha KZU/
kmet. gosp.)

4,5 5,1 5,6 6,3 6,3 6,5 6,4 6,6 6,9 7,0

Povprečno število GVŽ na 
kmetijsko gospodarstvo (GVŽ/
kmet. gosp.5)

n.a. 5,9 6,1 6,6 6,3 6,8 7,2 6,9 7,5 9,1

PDM/kmetijsko gospodarstvo n.a. n.a. 1,25 1,24 1,23 1,11 1,03 1,14 1,14 n.a.

PDM/100 ha KZU n.a. n.a. 22,2 19,7 19,6 17,2 16,2 17,3 16,7 n.a.

1 1991, 1997: Podatki za ti dve leti niso neposredno primerljivi s podatki za druga leta.
2 KZU: Skupni travniki in pašniki niso vključeni.
3 Podatek o skupnem številu GVŽ za leto 1997 se nanaša le na družinske kmetije z živino.
4 2020: Začasni podatki Popisa kmetijskih gospodarstev, Slovenija 2020 (http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=9459; 29. 3. 2021)
5 Vključena le kmetijska gospodarstva z živino (1997: podatek se nanaša le na družinske kmetije z živino). 
Vir: SURS, Kovačič (1996), preračuni KIS
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čjo ekonomskih računov za kmetijstvo (slika 6). 
Faktorski dohodek razumemo kot razliko med 
prihodki in stroški (upoštevaje tudi podpore in 
obdavčitev kmetijstva), ki ostane vsem kmetij-
skim gospodarstvom za poplačilo proizvodnih 
dejavnikov (delo, zemlja, kapital). Podatki 
kažejo na pomen obsega pridelave, gibanja 
(proizvajalčevih) cen in cen vmesne potrošnje 
na faktorski dohodek slovenskega kmetijstva, 
predvsem pa veliko odvisnost kmetijstva od 
proračunskih podpor. Odvisnost od podpor je 
izrazita v nekaterih letih s slabšimi pridelo-
valnimi razmerami, ko celo presega polovico 
faktorskega dohodka.

V zadnjih dvajsetih letih po zaslugi povečanih 
proračunskih transferjev, v zadnjem obdobju pa 
tudi povečane pridelave, prihaja do rasti faktor-
skega dohodka, ki je okoli 360 mio EUR leta 1999 
zrasel na okoli  520 mio EUR leta 2020 (realno, 
stalne cene 2015, tekoči tečaj), kar je pozitiven 
rezultat, h kateremu nedvomno prispeva tudi 
kmetijska politika s svojim obsegom neposrednih 
in razvojnih podpor. Vprašanje je seveda, ali bi s 
temi sredstvi ob bolj načrtni in rezultatsko narav-
nani politiki lahko dosegli še boljše ekonomske 

rezultate kmetijskega 
sektorja. 

Strukturne spre-
membe v slovenskem 
kmetijstvu potekajo 
počasi. Prikaz ključ-
nih sprememb po 
letu 1991 kaže na 
zmanjševanje števila 
kmetijskih gospodar-
stev. V letu 2020 je 
bilo v Sloveniji za dve 
petini oziroma 44,2 
tisoč manj kmetijskih 
gospodarstev kot v 
letu 1991, povprečna 
velikost kmetijskega 
gospodarstva pa se je 
ob bolj ali manj ohra-
njeni rabi kmetijskih 
zemljišč povečala 
s 4,6 ha na 7,0 ha 
kmetijskih zemljišč v 
uporabi. Trend upa-
danja živinoreje, mer-
jeno z glavami velike 
živine, se je po letu 

2013 zaustavil. Po letu 2010 se je zaustavil tudi 
trend upadanja kmetijske delovne sile, merjeno s 
polnovrednimi delovnimi močmi, kar je rezultat 
desetletne gospodarske krize, po drugi strani pa je 
ta ustavitev zaskrbljujoča, saj se ohranja nizka pro-
duktivnost dela. Ti grobi strukturni podatki seveda 
ne povedo vsega o strukturnih spremembah, ki se 
dogajajo znotraj kmetijstva. Raste namreč delež 
kmetijskih površin pri večjih gospodarstvih, prav 
tako se povečuje število živali na gospodarstvo. 
Vzpostavlja se torej bipolarna struktura kmetij-
stva, ki jo tvorijo kmetijska podjetja in večje dru-
žinske kmetije na eni strani in manjša ter srednja 
gospodarstva na drugi. Slednja, ki so v večini, so 
zelo heterogena skupina manjših, prostočasnih 
in ostarelih, pa tudi rastočih, pogosto na dopol-
nilnih dejavnostih temelječih kmetij. 

Učinek kmetijske politike na strukturne 
spremembe kmetijstva in podeželja je težko 
opredeliti. Ni zanemarljiv, zagotovo pa ni edi-
ni odločilen. Nedvomno je kmetijska politika 
prispevala k ohranitvi proizvodnih virov in tudi 
k rasti manjšega, a vitalnega dela kmetijstva. 
Zagotovo pa bi lahko bila bolj uspešna pri po-
vezovanju kmetijskih proizvajalcev, oblikovanju 

Slovensko kmetijstvo je oblikovalo tudi kulturno krajino in naravne ekosisteme. Posebna krajinska prvina so
suhozidne terase v Istri (Foto: Darko Darovec).
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učinkovitih agroživilskih verig, pa tudi na podro-
čju varstva okolja. Za trajnostni razvoj je ključen 
človeški dejavnik – znanje, podjetnost, vrednote 
in organiziranje kmetijstva, h katerim pa bi kme-
tijska politika lahko več prispevala. 

Prehranska varnost in interesno zaščitništvo 

Kmetijsko politiko samostojne države je 
začrtala njena prva razvojna strategija (MKGP, 
1992), pristopni proces pa reforma kmetijske 
politike (MKGP, 1998; 1999). Vsi naslednji stra-
teški dokumenti so bili ali izvedbeni akti evrop-
ske kmetijske politike, kot so programi razvoja 
podeželja, ali pa so politiko zgolj legitimirali, 
ne pa tudi spreminjali. Po letu 2017 je resorno 
ministrstvo vodilo tudi intenzivne priprave za 
kmetijsko politiko po letu 2021. Ključna spre-
memba SKP bo uvedba celovitega strateškega 
načrtovanja držav članic. V podporo temu je 
nastal tudi nov nacionalni strateški dokument 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 
2021« (Ur. l. RS, 2020), ki pa na izvedbo politike 
do 2021 ne bo imel vpliva, kaže pa na potrebe 
po spremembah in novih poudarkih kmetijske 
politike v prihodnje. 

Ciljni koncept slovenske kmetijske politike 
je ostal praktično enak 
vseh 30 let. Favoriziral 
je razvoj večnamenske-
ga kmetijstva, hkrati pa 
je izpostavil prehransko 
varnost in pridelavo hrane 
kot najpomembnejši smo-
ter kmetijske politike. Če 
je v začetku to delovalo 
spodbudno za krepitev 
države na področju kme-
tijstva in prevzemanje 
SKP, se je vztrajanje 
odločevalcev na tej poti 
kasneje izkazalo kot ključ-
ni argument in neke vrste 
interesni pritisk za ohrani-
tev obstoječe porazdelitve 
podpor in omejevanje 
razvoja kmetijske politike 
v smeri zagotavljanja 
okoljskih, prehranskih in 
podeželskih funkcij kme-
tijstva. Tako kot je sloven-

ska kmetijska politika učinkovito prevzela mehanizme 
in pristope SKP, je z rastjo proračunskih sredstev in 
krepitvijo kmetijskih interesnih organizacij prevzela tudi 
njeno interesno pogojenost in prerazdelitveno logiko. 

Simbolno cilje slovenske kmetijske politike 
najbolj odslikava zahteva po nacionalni pre-
hranski varnosti. Zahteva je legitimna, predvsem 
za države, ki imajo pomanjkljivo oskrbo z neo-
porečno hrano. Dvom pa o njeni upravičenosti 
nastopi, če jo gledamo s perspektive evropskega 
skupnega trga, za katerega so značilni presežki 
hrane, visoki standardi varnosti hrane in večji 
izzivi kmetijske politike, kot so vpliv na okolje, 
naravo, poseljenost podeželja in zdravje ljudi. 
Vsi ti elementi SKP so tudi del nabora ciljev 
slovenske kmetijske politike, a jim domača poli-
tična arena, predvsem če gledamo obseg sredstev 
za posamezne ukrepe in način njihove izvedbe, 
ne sledi v tako izraziti meri. Kmetijska politika 
ostaja predvsem politika za kmete in proizvodnjo 
hrane. Ob tem se je tudi v Sloveniji povečal 
družbeni interes za varstvo voda, narave, zdravje 
v povezavi s hrano in vitalno podeželje, kar se 
le deloma odraža v dejanski kmetijski politiki in 
njenih učinkih. 

V 30 letih so se korenito spremenili tudi me-
hanizmi kmetijske politike. S tranzicijo so bile 

Kmečki protesti so stalnica slovenske kmetijske politike. Ljubljana, september 2002 (Foto: Marjan Papež).



30 LET SLOVENSKE DRŽAVE

246

postopno opuščene administrativne odkupne 
cene in subvencioniranje vmesne potrošnje 
ter uvedene cenovne podpore v obliki visoke 
zunanjetrgovinske zaščite in izvoznih podpor, ki 
so dvignile cene ključnih kmetijskih surovin celo 
nad raven povprečnih cen v EU. Temu je sledilo 
zniževanje zaščite in uvajanje proračunskih 
podpor po zgledu EU. Temeljilo je na proizvodno 
vezanih neposrednih plačilih in nadgrajevanju 
politike razvoja podeželja v smislu skladnosti z 
EU in višanja obsega sredstev. Tako se je izgra-
dila močna in zaščitniška, proizvodno usmerjena 
kmetijska politika, ki je prinesla koristi določe-
nemu sloju večjih kmetijskih gospodarstev. Ta 
koncept in razdelitev sredstev so nosilci odlo-
čanja poskušali zadržati tudi v reformah SKP po 
pristopu v EU. 

Politika razvoja podeželja je v RS s pristopom 
doživela močan razmah v obsegu sredstev in 
paleti ukrepov. Ker je bilo treba sredstva tudi po-
črpati, so prednost dobivali ukrepi in kriteriji, ki 
so omogočali lažjo razdelitev sredstev. Razvojna 
kmetijska sredstva so tako v veliki meri šla za 
nakupe mehanizacije, kmetijsko-okoljski ukrepi 
pa so imeli izrazito dohodkovno naravo. Do teh 
ukrepov so imeli dostop večji in kapitalno spo-
sobnejši pridelovalci. Dohodkovna politika tako 
deluje nesocialno – največje koristi od ukrepov 
imajo tisti, ki so tudi dohodkovno najmočnejši. 
Gre za evropsko prakso, ki je deležna mnogih 
strokovnih kritik (Matthews, 2016) in se je tudi 
v Sloveniji dobro prijela. Tehtnega premisleka o 
tem ni bilo nikoli, ker vsaka sprememba naleti 
na močan odpor predstavnikov kmetijskih orga-
nizacij, v katerih imajo prav ti, ki imajo največje 
koristi od SKP, izrazito močno vlogo tako na 
ravni EU kot tudi na nacionalni ravni. Ukrepi 
kmetijske politike so tako namenjeni predvsem 
razdelitvi sredstev in manj uresničevanju ciljev. 
Logika uresničevanja ciljev je šibka in doseganje 
rezultatov ni najpomembnejši motiv slovenske 
kmetijske politike (Erjavec et al., 2018). 

Zakaj je po letu 2008 prišlo do zastoja ra-
zvoja slovenske kmetijske politike, ki se odraža 
v rigidnosti, nedomišljenosti in družbeno nizki 
relevanci politike? Ni enostavnih odgovorov na 
to vprašanje, a poskušajmo nanizati nekaj po-
tencialnih razlag. Prva bi lahko bila, da je bilo 
v razmerah neizgrajenih državnih institucij in 
procesov odločanja lažje učinkovito posnemati 
sisteme in prakse iz tujine ter graditi institucije 
in politiko. Za oblikovanje institucij države na 

področju kmetijske politike sta v prvih dveh 
obdobjih razvoja slovenske kmetijske politike 
obstajali splošna pripravljenost in jasna politična 
zaveza, v delo so se vključevali vsi nacionalni 
potenciali, politika je imela pred seboj jasen cilj 
in sposobnost spreminjanja stanja; strokovnost 
in primerljivost z drugimi je bila osnova iskanja 
rešitev. Te so se pripravljale v krogu državnih 
struktur, tudi z izrazito zunanjo podporo stro-
ke, potem pa so bile rešitve legitimirane skozi 
politično vertikalo do najvišjih krogov vlade in 
državnega zbora. 

Večina teh elementov odločanja je po pristopu 
v EU postopoma usahnila. Ni bilo več velikega 
cilja vstopa v EU, uvedene demokratične struk-
ture odločanja so zahtevale usklajevanje z dele-
žniki, ki so čez noč začeli dobivati pomemben 
del svojih prihodkov s pomočjo javnih sredstev. 
Odgovornost za kmetijsko politiko je prešla na 
bruseljske organe, kar je lahko postal prepričljiv 
izgovor. Odločanje nacionalnih predstavnikov se 
je zožilo v rutino sodelovanja v EU organih in 
domačega interesnega usklajevanja. V politično 
in uradniško strukturo ministrstva so vstopali 
novi obrazi, pogosto premalo usposobljeni za 
vsebinsko koordinacijo zahtevnih procesov. 
Dnevna politika in iskanje političnih točk na 
javnem in političnem parketu sta dobila prednost 
pred izpolnjevanjem potreb družbe, zakonitim 
in reformnim delovanjem. Kmetijska politika je 
tako (p)ostala izrazito interesna – šov za javnost, 
v katerem simboli pogosto nadomeščajo reševa-
nje realnih izzivov kmetijstva. Poudarimo, da 
to ni zgolj problem slovenskega kmetijstva ali 
slovenskih odločevalcev, temveč značilnost od-
ločanja v razvitih demokracijah, ki pa imajo eno 
prednost – to je, da ima uradništvo dolgoročno 
več avtonomije in stabilnejšo kadrovsko politiko. 

Epilog: nujnost preloma in premika 
v kmetijski politiki 

Za končno oceno kmetijstva in kmetijske poli-
tike v prvih 30 letih slovenske države bo verjetno 
potrebne še nekaj časovne in osebne distance, 
velja pa poskusiti opredeliti ključne dosežke in 
izgubljene priložnosti tega obdobja. 

Ključni dosežek je zagotovo, da je Slovenija 
precej uspešno izgradila institucije in oblikovala 
lastno, po evropskih vzorih oblikovano kmetijsko 
politiko, kar je omogočilo tudi mehak pristanek 
kmetijstva v EU. Skoraj iz nič se je izgradilo 
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kmetijsko ministrstvo in njegovi podsistemi, ki so 
omogočili izvajanje politike, ki je oblikovana za 
velike države z dolgoletno tradicijo upravljanja 
s kmetijstvom. Po osamosvojitvi se je na novo 
opredelila vloga kmetijstva, kmetij in podeželja, 
primerljivo z vzorci razvitejšega dela Evrope. 
Pomemben dosežek je tudi ta, da nova država 
ni delala posebnih eksperimentov z razdelitvijo 
kmetijske zemlje in kapitala, kar je značilno za 
nekatere druge države Srednje in Vzhodne Evro-
pe. Tudi zaradi tega so se ohranili proizvodni 
viri in se je kmetijska proizvodnja ohranila na 
predtranzicijski ravni. Dosežek, obenem pa mor-
da tudi Ahilova peta, je dobro črpanje evropskih 
sredstev, s pomočjo katerih se plačuje večino 
ukrepov kmetijske politike. 

V zadnjem desetletju pa so se širile tudi šib-
kosti in izgubljene priložnosti. Kmetijska politika 
se je ujela v past ohranjanja pridobljenih pravic 
in porazdelitve sredstev dobro organiziranim, 
predvsem večjim pridelovalcem. Tako iz vloženih 
javnih sredstev ni uspela potegniti več trajnostnih 
in družbeno relevantnejših rešitev. Prepozno je 
odkrila vlogo znanja za razvoj in nujnost vla-
ganja v različne oblike podpor oblikovanju in 
prenosu znanja za končne uporabnike. Premalo 
pozornosti je posvetila vlogi agroživilskih verig, 
torej tesnemu povezovanju njenih členov pri 
doseganju višje dodane vrednosti. Ta, kot tudi 
večina drugih izgubljenih priložnosti, ni zgolj re-
zultat delovanja ključnih odločevalcev. Pri večini 
izzivov gre za vzajemen vpliv vseh akterjev v po-
litični areni kot tudi vrednot in pripravljenosti za 
sodelovanje vseh deležnikov. Posamezniki in or-
ganizacije čakajo na to, da nekdo drug, predvsem 
pa država, prevzame pobudo in najde rešitve. 
Individualizacija družbe in posebej kmetijstva, 
ki je v preteklosti imelo značilne kolektivne pri-
stope za samopomoč in samoorganiziranje, pušča 
negativne sledove v nekaterih ključnih segmentih 
delovanja. Tudi zaradi tega so ekonomski učinki 
pridelave in predelave hrane šibkejši, verige pa 
ranljivejše v časih krize. 

Izgubljena priložnost je zagotovo počasno 
dojemanje, da ima družba posebne zahteve do 
kmetijstva, tj. do postopkov pridelave in njenih 
vplivov na okolje, naravo, zdravje in podeželje. 
Rigidnost odločevalcev in politične arene se 
kaže v vztrajanju na posebnosti kmetijstva, ki da 
potrebuje svojo ozko sektorsko politiko, neza-
vedajoč se, da so priložnosti predvsem v novem 
družbenem razumevanju kmetijstva, ki lahko daje 

dodano vrednost večini kmetijskih gospodarstev 
ali pa vsaj ohranja javno pozornost za koristi in 
stroške za okolje in družbo (ekosistemske stori-
tve) kmetijstva, ki za ohranitev in uravnavanje 
zahtevajo zadosten obseg intervencij. 

Verjetno bi bilo manj izgubljenih priložnosti, 
če bi slovenska vlada in ključne kmetijske insti-
tucije dale večjo pozornost znanju in kadrovski 
politiki. Slabenje uradniških struktur, slaba ka-
drovska politika za ključne koordinatorske polo-
žaje, politizacija vseh procesov in postopkov ter 
rastoči populizem in simbolna politika so uspeli 
precej razgraditi državno ukrepanje in prispevali 
k temu, da se politika ne spreminja in da so njeni 
učinki slabši, kot bi lahko bili. 

Morda smo z nizanjem šibkosti naredili krivi-
co tistim mnogim posameznikom in področjem, 
ki v danih razmerah delujejo skladno s profe-
sionalnimi kriteriji in reformno naravnano. Ob 
tridesetletnici države lahko obsedimo na lovori-
kah, lahko pa poskusimo trezno premisliti, kaj 
smo dosegli in kako naprej. Sklenimo prispevek 
z mislijo, da so v prihodnje potrebne naslednje 
spremembe pri institucionalnem in vsebinskem 
okviru kmetijske politike: 

I. striktneje uvesti ciklus politike, ki temelji 
na dejstvih in podatkih slonečem odločanju 
o kmetijski politiki ter oblikovanju široke-
ga, sistematičnega in multidisciplinarnega 
pristopa k analizi učinkov, spremljanju in 
vrednotenju kmetijske politike (glej npr. 
Volk et al., 2017);

II. načrtno graditi kadrovski izbor za delo 
na ključnih pozicijah v državni upravi in 
interesnih organizacijah z oblikovanjem do-
datnega usposabljanja in šolanja za delo na 
različnih področjih kmetijske politike; pred-
pisati je treba zahtevano znanje in izkušnje 
za prevzemanje ključnih pozicij v državni 
upravi na področju kmetijske politike; 

III. opustiti prakso vztrajanja pri razdelitvi 
sredstev dosedanjim upravičencem brez 
tehtanja, kako so javna sredstva prispevala 
k uresničevanju družbenih ciljev in učin-
kovitosti javnih podpor; 

IV. uveljaviti vključujoč proces odločanja, ki 
bo enakopravno vključil vse deležnike na 
širokem področju kmetijstva in podeželja 
in ki ne bo nadomeščal, temveč bo legi-
timiral predhodno opravljeno strokovno 
delo pripravljavcev predlogov; 
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V. digitalizirati izvajanje kmetijske politike in 
imeti odprte razpise; ocenjevati projektne 
vloge tudi po vsebinski plati in povečati 
fleksibilnost in inovativnost izvajanja 
sprejetih projektov; licencirati ocenjevalce 
projektov; uvesti bolj poglobljena in prak-
tična usposabljanja o kmetijski politiki za 
upravičence; v izvajanje ukrepov pripeljati 
tudi strokovna združenja, ki lahko prinese-
jo dodatna znanja;

VI. krepiti podjetniško pobudo, finančno vzdr-
žnost in logiko upravljanja s tveganji; 

VII. razviti nacionalne agroživilske verige z 
dvigom dodane vrednosti, s posebnim 
poudarkom na »šampionih«, verigah, ki 
bodo generirale nove vrhunske proizvode 

z uporabo znanja, digitalizacije in načel 
krožnega gospodarstva; 

VIII. prevetriti in nadgraditi politiko z vidika 
okoljske, podnebne in naravovarstvene 
učinkovitosti z uvedbo pilotnih in novih 
rezultatsko naravnanih ukrepov, prilagoje-
nih specifičnim območjem;

IX. opredeliti novo vlogo kmetijstva na po-
deželju in oblikovati bolj sistematičen in 
koheziven način načrtovanja in izvajanja 
različnih politik; dati poseben poudarek na 
krožno in biogospodarstvo; 

X. generirati in prenašati novo znanje na različ-
nih področjih trajnosti, podpore panožnim 
krožkom, projektom sodelovanja, demon-
stracijskim centrom in centrom odličnosti.


