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Tema meseca avgusta: Vremenski vplivi na kmetijstvo  
 
Poletje najtoplejši letni čas, katerega v sodobni kulturi radi povezujemo s počitnicami in 
morjem. 
 
Vplivi vremena na pridelek  
 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGSZ) zaradi toplega oz. vročega vremena, ki z 
občasnimi padavinami vztraja zadnjih nekaj tednov, v kmetijstvu za enkrat ne zaznava težav. 
Pridelki zgodnjega sadja in zelenjave ter njihova kakovost so večinoma dobri, medtem ko je 
količina pridelane pšenice nekoliko manjša, a je njena kakovost povprečno dobra. 
 
Za napoved o tem, kako bo vreme vplivalo na pridelke koruze, je po ocenah KGZS še 
prezgodaj, načeloma koruzi visoke temperature ustrezajo. Vse rastline v določnem 
razvojnem obdobju sicer potrebujejo optimalno količino vode in ustrezne temperature za 
uspešen razvoj. Trenutno to še posebej velja za tiste rastline, ki se nahajajo v najbolj 
intenzivnem razvoju, npr. hmelj in nekatere vrste sadja in zelenjave. 1 
 
Tako preobilica kot pomanjkanje vode in previsoke ali prenizke temperature lahko za rastline 
predstavljajo stresne razmere, zaradi česar je njihov razvoj počasnejši, nekatere pa lahko 
celo propadejo. Zaradi vročine, ki je pestila te dni je za rastline nevaren vročinski stres, ki mu 
lahko sledi suša. V tem času se lahko začnejo prvi znaki prizadetosti kmetijskih rastlin zaradi 
suše kazati predvsem na plitvih, peščenih in prodnatih tleh. Najbolj so v takšnem primeru v 
negotovosti večje kmetije, ki imajo zemljišča na takšnih tleh in nimajo možnosti namakanja.  
 
Prav tako je treba nameniti pozornost stanju iglastih gozdov, saj je razvoj podlubnikov zaradi 
ugodnih vremenskih razmer letos težko obvladljiv. Zato KGZS poziva vse lastnike, ki imajo v 
svojih gozdovih iglavce, naj nemudoma pregledajo svoje gozdove in ukrepajo, nato pa 
preglede ponavljajo na dva do tri tedne.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.dominvrt.si/clanek/zanimivosti/kako-vreme-vpliva-na-kmetijstvo.html 
2 http://www.kgzs.si/ 
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Zavarovanje kmetijskih pridelkov 
 
V kmetijstvu občasne neugodne vremenske razmere lahko uničijo ali močno prizadenejo 
pridelke in s tem resno poslabšajo prihodke kmetijskim pridelovalcem. V zadnjih letih največ 
škode slovenskemu kmetijstvu povzročajo suša, toča in neurja. V manjšem obsegu tudi druge 
neugodne vremenske razmere, kot so močan veter, žled, močne padavine ter vremensko 
pogojene bolezni in škodljivci. Zato neugodne vremenske razmere kmetovalce postavljajo 
pred nove izzive, katerih razsežnosti vnaprej ne moremo predvidevati, lahko pa s 
preventivnimi ukrepi omilijo njihove negativne učinke. Med te ukrepe sodijo postavitve 
protitočnih mrež, uporaba namakalnih sistemov in pridelava v zaprtih zaščitenih prostorih. 
 
Zavarovanje kmetijske pridelave predstavlja pomemben element za ublažitev posledic škode, 
ko neugodne vremenske razmere prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in je zato 
ogrožen obstoj samega kmetijskega gospodarstva. V Sloveniji se sofinanciranje zavarovalnih 
premij za zavarovanje kmetijske pridelave izvaja od leta 2006. S sofinanciranjem 
zavarovalnih premij želi država spodbuditi kmetijske proizvajalce, da zavarujejo svoje 
pridelke pred posledicami naravnih nesreč, saj je državna pomoč za odpravo le teh 
namenjena samo za naravne nesreče, za katere ni mogoče uveljavljati sofinanciranja 
zavarovalnih premij. 
 
Strošek zavarovanja na kmetiji ni zamerljiv, prilagodi se lahko na ugodno izbiro glede na 
finančno zmožnost kmetije. V aktivno obvladovanje katastrofalnih vremenskih pojavov v 
obliki toče, viharnega vetra, pozebe, poplave in suše ter zavarovanja goveda se poleg 
zavarovalnice vključuje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) s 
sofinanciranjem zavarovalnih premij kot dodatno spodbudo in potrebo kmetovalcem.  
 
Sofinanciranje zavarovalnih  premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 
bo v programskem obdobju 2015-2020, potekalo v skladu z Uredbo o sofinanciranju 
zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva,katero si lahko 
preberete v Uradnem listu RS št. 89/14, 2/15 in 3/15. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje/ 
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V letu 2014 je bilo skupno zavarovanih 38.343 ha kmetijskih površin in 84. 834 živali. 4 
 

  
Slika 1: Škoda, povzročena na bučah zaradi suše leta 2013.5 
 

 
 
 

 
Slika 2: Prikaz  posevkov koruze ob preobilici lanskega deževja. 6 

 
 
 

                                                           
4 http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje/ 
5 http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/susa-in-pomanjkanje-padavin-klestita-kmetijske-pridelke.html 
6 http://www.tednik.si/letina-iz-slabe-v-katastrofalno 
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Agro Zavarovalnica  
 
V Sloveniji deluje podružnica Agro Zavarovalnica, ki krije in ocenjuje škodo kmetijskih 
pridelkov.  
 
Agro Zavarovalnica prenaša v slovenski podeželski prostor tradicijo in dolgoletne izkušnje 
avstrijske vzajemne zavarovalnice Die Österreichische Hagelversicherung, ki je uspešna na 
področju zavarovanja posevkov, plodov in živali že od leta 1947.  
 
 

 
Slika 3: Logotip Agro Zavarovalnice. 

 
 
 

 
Agro Zavarovalnica je specializirana kmetijska zavarovalnica s celovitim pristopom do 
zavarovancev od svetovanja pri izbiri produkta, do izdelave ponudbe ter učinkovitega 
škodnega servisa. Imajo lastne regijske svetovalce in škodne cenilce, ki so sami aktivni 
kmetovalci, ki dobro poznajo in razumejo težave ter želje strank.  
 
Ob nastopu škodnih dogodkov je najbolj pomembna odzivnost, kvaliteten postopek cenitve 
in hitro izplačilo odškodnine. Svoje zavarovance Agro Zavarovalnica oskrbuje s strokovnim 
servisom in jim nudi nebirokratsko pomoč z najhitrejšimi možnimi izplačili odškodnin. 
Zavedajo se namreč, da je v težkih trenutkih za kmetijo hitro izplačilo odškodnine prava 
pomoč in  zato temu namenjajo največ pozornosti. 
 
Odnos Agro Zavarovalnice temelji na zaupanju in kredibilnosti, kot osnovi za uspešno 
sodelovanje, ki zagotavlja varnost pred izpadom prihodka in nadaljnji razvoj kmetijskega 
gospodarstva.  
 
Glavno vodilo pri sklenitvi zavarovanja posevkov, plodov in živali naj torej ne bo samo višina 
zavarovalne premije, ampak oblika in obseg zavarovalnega kritja, pričetek kritja glede na 
razvojne faze posameznih kultur, učinkovitost in strokovnost škodnega servisa ter hitrost 
izplačila ob škodnem dogodku.  
 
Ekipa Agro Zavarovalnice je predena zagotavljanju dolgoročnega zadovoljstva strank po 
načelu »Dobra odločitev za varno žetev«7 
 
                                                           
7
 http://www.agrozavarovalnica.si 
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Pri Agro Zavarovalnici lahko zavarujete naslednje:  
 
Poljedelstvo in pridelavo vrtnin 

 poljedelci in pridelovalci vrtnin lahko zavarujete svoje pridelke pred nevarnostjo toče, 
viharja, poplave, pozebe in suše z zavarovanjem AGRO Bazis.  
 

Vinogradništvo 

 zavarovani produkti so prilagojeni potrebam vinogradnikov. Ti lahko izbirajo med 3 
različnimi zavarovalnimi produkti. Grozdje je poleg nevarnosti toče zavarovano tudi 
pred nevarnostjo pozebe in gnilobe po toči. Dodatno je možno zavarovati tudi škodo, 
ki nastane zaradi povečanega obsega del na pridelku po toči v vinogradih.  
 

Sadjarstvo 

 aktivno upravljanje s tveganji je v pridelavi sadja zaradi velike vrednosti in 
občutljivosti pridelka ter s tem povezanih velikih tveganj izgube še posebej 
pomembno. Zavarovati je mogoče pridelek pred nevarnostjo toče in pozebe. Zaščitne 
protitočne mreže je mogoče dodatno zavarovati še pred nevarnostjo viharja. Poleg 
izpada pridelka zaradi toče in pozebe je mogoče zavarovati tudi izgubo kakovosti 
sadja kot posledico toče v skladu z merili za določanje kakovostnih razredov. 
 

Hmeljarstvo 

 hmelj je mogoče zavarovati pred nevarnostjo toče in dodatno tudi pred viharjem.  
 

Živali-Govedo 

 z letom 2015 pričenja Agro Zavarovalnica z zavarovanjem živali. Pogoj za sklenitev 
zavarovanja je zavarovanje posevkov in plodov. Zavarovati je možno govedo, ki je 
zavedeno v centralnem registru goveda (CRG), in sicer za primer pogina zaradi bolezni 
ali nezgode, usmrtitve v sili, mrtvorojenosti ali nezmožnosti uporabe klavnega trupa. 8 

 
Novosti in ugodnosti Agro Zavarovalnice 2015: 

 30% popust na osnovno premijo za nove zavarovance, 

 dodatni 15% popust na premijo do prvega škodnega dogodka za nove zavarovance, 

 prosta izbira posameznih kultur, ki se lahko zavarujejo za vihar in ponovno setev, 

 zavarovanje rizika suše.9 
 
 
Vse potrebne informacije najdete na spletni strani www.agrozavarovalnica.si  
 
 
 
 

                                                           
8 http://www.agrozavarovalnica.si/site_si/index.cfm?objectid=AF63E3B1-5056-A500-6A8AA0802B0CEF0B 
9 http://www.agrozavarovalnica.si/site_si/files/AGRO%20Bazis.pdf 
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Kakšno kmetijstvo lahko pričakujemo v prihodnosti 
 
Kakšno bo slovensko kmetijstvo leta 2030 je težko napovedati. Jasno je, da so nihanja na 
kmetijskih trgih skupaj s klimatskimi spremembami realnost v prihodnosti in kmetijska 
politika bo morala biti nanje zelo občutljiva in prilagodljiva. Manjše kmetije so brez jasne 
usmeritve v razvoj in specializacijo obsojene na propad. Lahko se zgodi, da bo vso slovensko 
kmetijsko zemljo obdelovala peščica posameznikov po zgledu velikih farmarjev. Vprašanje je 
samo, kaj se bo zgodilo na območjih, ki imajo omejene dejavnike za kmetovanje in ali nam  
bo uspelo zaustaviti zaraščanja. Slovenija vsako leto zaradi pozidave trajno izgubi ogromne 
površine, navadno najboljše kmetijske zemlje.  
 
Prihodnost kmeta ni črna, saj se lahko z svojo delavnostjo in pripravljenostjo delovati 
trajnostno v korist ohranjanja krajine in njenega bogastva, dobro prilagodi prihajajočim 
izzivom. 10 
 

 
Slika 4: Simboličen prikaz kmetijstva v prihodnosti.11 

 
 
 
 

Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. ekon. 
strokovna sodelavka 

 
 
 

                                                           
10 http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_bernik_katja.pdf 
11 http://www.germsek.com/prihodnost-kmetijstva/  
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