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Uvodnik

V študijskem letu 2015/2016 smo vpisali že 10. generacijo študentov študijskega pro-
grama Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (MARP), ki ga izvaja Univerza 

v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV UM) v RIS Dvorcu Raki-
čan. Program je še vedno edini visokošolski strokovni študijski program v Pomurju, ki ga 
izvaja javna Univerza. 

Trenutno stanje na slovenskem podeželju pa zahteva izrazito interdisciplinaren profil 
strokovnjaka, ki bi znal povezati znanja agronomske tehnologije z vse širšim spektrom 
znanj s področja agrarne ekonomike, upravljanja in organizacije kmetijskih gospodar-
stev in podjetij kot tudi širokega področja razvoja podeželja, vključujoč okoljsko noto in 
pridelavo lokalne in varne hrane. Program traja tri leta in je ovrednoten s 180 ECTS kre-
ditnimi točkami. Prvi letnik ter prvi semester drugega letnika sta namenjena splošnim ter 
temeljnim strokovnim predmetom s področja kmetijstva, prav tako pa je v drugem letni-
ku preko izbirnega modula (Poljedelstvo/vrtnarstvo, Živinoreja, Sadjarstvo/Vinogradni-
štvo) študentu omogočena specializacija s področja kmetijstva. Tretji letnik pa je v celoti 
namenjen specialnim predmetom s področja Agrarne ekonomike, Managementa v agro-
živilstvu, Marketinga v kmetijstvu ter Kmetijske politike in Razvoja podeželja. Študentom 
je preko izbirnih modulov omogočena tudi specializacija na naštetih  področjih Agrarne 
ekonomike. Do sedaj je študij uspešno zaključilo 40 diplomantov. Večina diplomantov 
MARP se odloča za magistrski študij Agrarne ekonomike, delno Kmetijstva, nekateri tudi 
programa Varne hrane. Vse naštete magistrske programe izvaja Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede UM. Na tem mestu lahko s ponosom povemo tudi, da je uspešno 
zaključil doktorski študij Agrarne ekonomike študent prve generacije vpisanih študentov 
v študijski program Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (MARP). 

Prednosti študija Management v agroživilstvu in razvoj podeželja, se kažejo v več sme-
reh; kot prvo lahko vsekakor izpostavimo prednost, da je študij v bližini doma. Poleg izra-
zito manjšega finančnega bremena za družine visokošolsko izobraževanje tudi prispeva 
k zajezitvi odtekanja strokovnjakov iz regije. Študijski program Management v agroživil-
stvu in razvoj podeželja (MARP) je zasnovan tako, da diplomantom omogoča širok spek-
ter zaposlitvenih možnosti. Le-te zajemajo izvajanje podjetniške dejavnost v kmetijstvu, 
prevzem in vodenje kmetij kot tudi samozaposlitev na širšem področju agroživilstva (pri-
delava kvalitetne in varne hrane, predelava kmetijskih pridelkov in marketing, dopol-
nilne dejavnosti, delo na področju trajnostnega razvoja, okolja…) in seveda vertikalno 
nadaljevanje študija na drugi stopnji programa Agrarna ekonomika. 

Program je zaradi navedenega izrednega pomena tako za Univerzo v Mariboru kot tudi 
za lokalno skupnost in predstavlja pomemben razvojni mejnik za pomursko regijo.

Izr. prof. dr. Karmen PAŽEK
predstojnica MARP
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Lokalna akcijska skupina in razvoj podeželja 

Vlado ČASAR 
mag.

Lokalna akcijska skupina in razvoj 
podeželja
Da bi lahko na čim bolj preprost način predstavili, kaj je lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju: LAS) 
in kako to doprinese posredno k razvoju slovenskega podeželja, je potrebno najprej omeniti uredbe in 
predpise, katere mora izpolnjevati posamezen LAS. Le-ti bodo prikazani na kar se da preprost in razumljiv 
način.

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sesta-
vljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sesta-
vljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. LAS spodbuja trajnostni razvoj 
z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju 
skupnih projektov in večsektorskih ukrepov. Vključevanje različnih partnerjev omogoča prilagoditev kme-
tijskega sektorja, povečuje skrb za okolje, diverzifikacijo dejavnosti na podeželju in kakovost življenja.

Dne 16. 6. 2015 je bila v Uradnem listu št. 42/2015 objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD ).

Namenjena je vsem lokalnim akterjem po pristopu »od spodaj navzgor«. To pomeni, da potrebe in cilje 
lokalnega območja identificirajo prebivalci tistega območja. Lokalni akterji so lahko društva, občine, pod-
jetniki, regionalne razvojne agencije, posamezniki, ki jih zanima razvoj lokalnega območja. Več o lokalnem 
razvoju v nadaljevanju. 

Cilj Uredbe CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, 
zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Prav tako je cilj tudi prispevati k 
ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Uredba CLLD je skupna uredba treh skladov, ki so se odločili za izvajanje skupnega pristopa CLLD, in 
sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v 
programskem obdobju 2014-2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko ko-
misijo za obdobje 2014-2020, Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, 
Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Operativnim 
programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Uredba določa tudi vrste podukrepov CLLD, ki 
bodo predmet sofinanciranja.

V programskem obdobju 2014 - 2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281,19 EUR. 

Razdelitev sredstev po skladih je sledeča:

»» Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP): 52.365.613,75 EUR,

1Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (znanega tudi po angleški kratici CLLD – Community-Led Local Development)
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»» Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): 36.750.000,44 EUR,

»» Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 6.666.667,00 EUR. 

Za območje Pomurske statistične regije lahko LAS sofinancira projekte iz sklada EKSRP in ESRR.

Slika 1: Finančni okvir (vir: www.program-podezelja.si)

Sledi implementiranost CLLD ukrepov v novem Programu razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: 
PRP 2014-2020). PRP 2014-2020 je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske 
komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja. Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na 
podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva. V PRP 2014-2020 je namenjeni lokalnim akcijskim 
skupinam ukrep M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER.

Slika 2: LEADER podukrepi (vir: www.program-podezelja.si)
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Lokalna akcijska skupina in razvoj podeželja 

Vlado ČASAR 
mag.

Cilj ukrepa LEADER je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj 
podeželskih območij, s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Poleg tega 
pa pomembno prispeva k reševanju drugih lokalnih potreb, zlasti k ohranjanju narave, varstvu okolja ter 
kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov ter predstavlja izziv za različne ciljne skupine na 
podeželju.

Kot že omenjeno, o lokalnem razvoju odločajo prebivalci lokalnega območja. To so lahko društva, občine, 
podjetniki, regionalne razvojne agencije ali posamezniki, ki jih zanima razvoj lokalnega območja. Vsi ti 
lokalni akterji lahko sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR). Po potrditvi 
SLR pa lahko s svojimi projekti kandidirajo na javni poziv lokalne akcijske skupine. SLR mora prispevati k 
pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Prav tako se mora umeščati v strateške usmeritve 
PRP 2014–2020 ter s tem slediti prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, prav tako pa tudi  zas-
ledovati doseganje vseh treh horizontalnih ciljev Evropske Unije. Usklajena mora biti z ostalimi razvojnimi 
politikami na regionalni in lokalni ravni. LAS mora s posameznimi operacijami prispevati k reševanju po-
treb, ki jih  kot ključne navaja nov PRP. 

Tematska področja ukrepanja so:

1. ustvarjanje delovnih mest,

2. razvoj osnovnih storitev,

3. varstvo okolja in ohranjanje narave,

4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Upravičene aktivnosti so tiste, ki temeljijo na vsaj eni od štirih tematskih področjih ukrepanja, ki so jih za-
devni organi upravljanja identificirali kot ključna, lokalno prebivalstvo pa je v njih prepoznalo potencial za 
razvoj območja. Projekti morajo temeljiti na identifikaciji potreb in izzivov. To mora izhajati iz SLR.

Omenjena področja bodo reševala izzive v zvezi z visoko brezposelnostjo, povečanjem konkurenčnosti, 
izboljšanjem osnovnih storitev, in sicer vključno z lokalno infrastrukturo in posledično reševanjem proble-
matike depopulacije, ohranjanjem identitete krajine ter varstvom okolja in naravnih virov. Spodbujala pa 
se bo tudi večja socialna vključenost in boj proti revščini. 

Z namenom enakomernega zasledovanja ciljev lahko lokalna partnerstva v SLR vključijo tista tematska 
področja ukrepanja, ki izhajajo iz lokalnih potreb in bodo prispevala k zastavljenim ciljem lokalnega ra-
zvoja. Razporeditev prednostnih nalog po posameznih tematskih področjih ukrepanja pa je odvisna od 
prepoznave potreb lokalnega partnerstva in določitve težišč med posameznimi tematskimi področji ukre-
panja. Izbor operacij, s katerimi bo LAS zasledoval tematska področja ukrepanja, je v pristojnosti LAS. LAS 
bo operacije izbral na podlagi javnih pozivov.



8

Lokalna akcijska skupina in razvoj podeželja 

Vlado ČASAR 
mag.

Slika 3: Slovenija premore dosti LAS-ov (vir: www.program-podezelja.si)
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Nove uredbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Mojca KLEMENČIČ
dipl. inž. agr. ekon.

Nove uredbe dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji
Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja 
na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih čla-
nov in zaposlenih na kmetiji. 

V okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji je možno opravljati različne dejavnosti, od predelave kmetijskih 
pridelkov, gozdnih sortimentov, opravil s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, tradicionalnih znanj do 
turizma na kmetiji. 

»» Nove splošne določbe uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/2015)

Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj 1 ha primerljivih kmeti-
jskih površin, razen dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, za kar mora biti v register čebelnja-
kov v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov, vpisanih najmanj 10 čebeljih družin.

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih sadežev, predelava gozdnih lesnih sortimentov, 
razen izdelava enostavnih izdelkov iz lesa in dopolnilne dejavnosti proizvodnja in prodaja energije iz lesne 
biomase, morajo imeti člani kmetije poleg 1 ha PKP še najmanj 6 ha gozda.

Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti izdelave enostavnih izdelkov iz lesa in domače suhorobarske galan-
terije ter nadaljevanje stare suhorobarske dediščine morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega 
odstavka tega člena v lasti najmanj 2 ha gozda.

Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelave zelišč in proizvodnje eteričnih olj mora imeti kmetija v 
uporabi najmanj 0,02 ha površin z zelišči.

Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov ter dopolnilne dejavnosti 
športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji, morajo imeti člani kmetije poleg 1 ha PKP v uporabi vodno 
zemljišče, ki je vpisano v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov. 

Na kmetiji se z novo uredbo lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:

1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov,



10

Nove uredbe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Mojca KLEMENČIČ
dipl. inž. agr. ekon.

2. predelava gozdnih lesnih sortimentov,

3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,

4. vzreja in predelava vodnih organizmov,

5. turizem na kmetiji,

6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki,

7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov,

8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela,

9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo,

10. socialno-varstvene storitve.

Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelave primarnih kmetijskih pridelkov, prodaja kmetijskih 
pridelkov in izdelkov s kmetij in turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, mora vložnik pred oddajo 
vloge za izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov 
kmetijske politike. Zbirno vlogo mora vložnik oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti vložiti v letu oddaje 
vloge za pridobitev dovoljenja in vsako naslednje leto opravljanja dopolnilnih dejavnosti.

Zbirna vloga ni obvezna za opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, predelavo medu 
in čebeljih pridelkov ter aputurizma, mora pa biti vsak vložnik oziroma nosilec kmetije ali član kmetije, na 
kateri se dopolnilna dejavnost opravlja, vpisan v register čebelnjakov in mora sporočiti podatke v skladu 
s predpisom, ki ureja označevanja čebelnjakov.

Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti. 

Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti se lahko določi samo en nosilec dopolnilne dejavnosti.

Na kmetiji lahko dopolnilno dejavnosti poleg nosilca dopolnilne dejavnosti izvajajo tudi:

»» nosilec kmetije,

»» člani kmetije,

»» zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,

»» osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot zaposlovanje na črno v skladu s predpisom, ki ureja pre-
prečevanje dela in zaposlovanja na črno. 
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Če je vložnik vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji član kmetije, na kat-
eri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, mora k vlogi obvezno priložiti soglasje nosilca kmetije, da lahko 
na kmetiji opravlja v vlogi navedene dopolnilne dejavnosti. 

V letu 2013 je bilo v Sloveniji 11.700 družinskih kmetij, ki so se ukvarjale z dopolnilno dejavnostjo.

VIRI:

http://www.upravneenote.gov.si/krsko/splosno/novice/novica/article/4568/13776/cd97c-
61ccc528b828bdedf3716a4d07a/

https://www.uradni-list.si/1/content?id=118599

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_berlec_petra.pdf

h t t p : / / p x w e b . s t a t . s i / p x w e b / D i a l o g / D a t a S o r t . a s p ? M a t r i x = 1 5 1 6 1 0 6 S & t i -
meid=2015111814614&lang=2&noofvar=2&numberstub=0&NoOfValues=1
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Novosti v računovodstvu za kmetije v letu 2015
Božo SMODEK

mag.

Novosti v računovodstvu za kmetije v letu 
2015
V letu 2015 so v računovodstvu za kmetijstvo bile uvedene določene spremembe, predvsem z zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.7.2015 - Zdoh-2P), 
v katerem je v 26. členu, ki se nanaša na dohodke, povezane s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, bil 
spremenjen način plačila dohodnine od dohodkov:

»» dohodnine se ne plača od dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko 
dejavnostjo, če gre za:

1. dohodke iz opravljanja kmetijskih in gozdarskih storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo v okviru 
strojnih krožkov, če jih pridobijo člani kmečkega gospodinjstva;

2. dohodke, ki so izplačani za ukrepe kmetijske politike, vezane na izvajanje tehnologij, ki presegajo ob-
vezne standarde, določene za posamezne ukrepe kmetijske politike s predpisi Evropske unije, in sicer:

»» podpore za sheme kakovosti za kmetijske pridelke, 

»» kmetijsko-okoljska podnebna plačila, 

»» plačila za ekološko kmetovanje, 

»» plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah, 

»» plačila za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, 

»» plačila za dobrobit živali, 

»» plačila za gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov, 

»» plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje (t. i. plačilo za zeleno komponento), 

3. plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji;

4. izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju, ki se uporablja za opravljanje osnovne kmeti-
jske in osnovne gozdarske dejavnosti;

5. denarno pomoč, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče ali kot odškodnino za škodo, 
ki jo povzročijo prostoživeče živali ali zavarovane prostoživeče živalske vrste, določeno v skladu s poseb-
nimi predpisi;
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6. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se ne šteje kot dohodek iz te dejav-
nosti na kmečkem gospodinjstvu;

7. plačilo za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji EU za zbiranje računovodskih 
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Farm Accountancy Data Network – FADN), 
ki so namenjena vodenju knjigovodstva v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti;

8. dohodek kmečkega gospodinjstva od uporabe do 40 čebeljih panjev. Oprostitev se prizna tako, da se 
davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov čebelarstva zniža za delež, ugotovljen iz razmerja med 
številom oproščenih panjev in skupnim številom panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva.

»» V nadaljevanju se s spremembo in dopolnitvijo drugega odstavka 47. člena zakona spreminja ugotav-
ljanje dohodnine:

Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja na pod-
lagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če se 
člani kmečkega gospodinjstva, za katere se v skladu z 69. členom tega zakona šteje, da opravljajo osnovno 
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za katero se obračunava davek na dodano vrednost, za to se 
prostovoljno odločijo, pri čemer morajo: 

1. enega od zavezancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavno-
sti v okviru kmečkega gospodinjstva, določenega v drugem odstavku 69. člena tega zakona, določiti kot 
zavezanca za celotno kmetijsko in gozdarsko dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva (kot nosilca te 
dejavnosti) oziroma če se v okviru kmečkega gospodinjstva opravlja tudi druga kmetijska ali dopolnilna 
dejavnost na kmetiji, kot jo določajo predpisi o kmetijstvu kot zavezanca za celotno kmetijsko in dopolnil-
no dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva,

2. tak način ugotavljanja davčne osnove priglasiti pri davčnem organu in 

3. se zavezati, da bodo davčno osnovo na tak način ugotavljali najmanj pet davčnih let. 

Priglasitev predčasnega izstopa iz sistema obveznega vodenja knjig za kmečka gospodinjstva 
možna le do konca oktobra 2015

V istem zakonu je na novo uvedena tudi možnost izstopa kmetije iz sistema računovodstva in knjigovod-
stva: 

Zavezanci - kmečka gospodinjstva, ki priglasijo ugotavljanje davčne osnove od OKGD na podlagi dejanskih 
prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov, morajo v takem načinu obdavčitve vztrajati najmanj pet 
let. Ne glede na navedeno lahko v skladu s prehodno določbo 7. člena tista kmečka gospodinjstva, ki so 
morala z letom 2014 in 2015 obvezno vstopiti v sistem ugotavljanja dohodka iz OKGD na podlagi knjigo-
vodstva, z letom 2016 preidejo nazaj na sistem ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi KD 
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Novosti v računovodstvu za kmetije v letu 2015

Božo SMODEK
mag.

(na podlagi katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj) – torej pred potekom petih davč-
nih let.

Ta izjema velja le za zavezance, ki so v sistem ugotavljanja dohodka na podlagi knjigovodstva z letom 2014 
ali 2015 vstopili obvezno, ne pa tudi za tiste, ki so v tak način obdavčitve vstopili prostovoljno. Če se zave-
zanci, ki so morali v sistem vstopiti obvezno, za tako možnost izstopa niso  odločili oziroma priglasitve iz-
stopa niso vložili do 30. oktobra 2015, se zanje šteje, da so se prostovoljno odločili za sistem ugotavljanja 
davčne osnove na podlagi knjigovodstva, zato zanje ostaja v veljavi in v teku rok petih davčnih let, v katerih 
načina obdavčitve OKGD z dohodkom iz dejavnosti ne morejo spremeniti. Kmečka gospodinjstva, ki do 
konca oktobra 2015 niso izkoristila možnosti izstopa iz sistema vodenja knjig, bodo to možnost lahko 
izkoristila šele po poteku petih davčnih let od začetka ugotavljanja davčne osnove na tak način.

Izstop kmečkih gospodinjstev iz načina ugotavljanja davčne osnove iz OKGD na podlagi knjigovodstva 
oziroma prehod iz obdavčitve OKGD z dohodkom iz dejavnosti na sistem ugotavljanja davčne osnove 
iz OKGD na podlagi KD se ne šteje za prenehanje opravljanja dejavnosti, zato za te primere ne veljajo 
določbe 51. člena Zakona o dohodnini. Za davčno leto 2015 morajo kmečka gospodinjstva predložiti 
enoten obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti še za vse svoje kmetijske 
dejavnosti (OKGD, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, druge kmetijske in gozdarske dejavnosti). Predložijo 
ga kot redni letni obračun in ne kot obračun ob zaključku opravljanja dejavnosti. Za mesec december 
2015 oziroma trimesečno obdobje oktober‒december 2015 so ti zavezanci do 10. januarja 2016 še 
dolžni obračunati in plačati zadnji obrok predhodne akontacije dohodnine v višini, kot izhaja iz obračuna 
za preteklo davčno leto.
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Zdrava hrana in prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok

Silvo POZDEREC mag.
Mojca KLEMENČIČ dipl. inž. agr. ekon. 

Zdrava hrana in prehranjevalne navade 
osnovnošolskih otrok
V zadnjih letih Društvo prijateljev agrarne ekonomike (DPAE) posveča veliko pozornost spodbujanju in 
dvigovanju osveščenosti na področju varne hrane in prehranske samooskrbe tudi med mladimi zato je 
že tretje leto zapored v mesecu septembru 2015 izvedlo anketiranje po pomurskih osnovnih šolah, in 
sicer na temo o zdravi hrani in dobrih prehranjevalnih navadah. V anketi, ki je bila sestavljena iz dvanajstih 
vprašanj, smo spraševali po mnenju učencev devetih razredov na 13. pomurskih osnovnih šol. Število 
vseh učencev, ki so rešili anketo v letu 2015, je bilo 334. Rezultati ankete bodo služili DPAE in anketiranim 
OŠ kot ocena razvitosti in prepoznavnosti zdrave hrane in prehranjevalnih navad v naši regiji, kot povrat-
na informacija o tem, kakšen je pogled / znanje osnovnošolskih otrok na tematiko zdrave hrane in prehra-
njevalnih navad, ter kakšne smernice uvesti v prihodnje, da bo kmetijstvo bolj cenjeno in prepoznavno v 
pomurskih osnovnih šolah in širše.

V nadaljevanju sledi povzetek odgovorov na anketna vprašanja. Na vprašanje »Na kaj pomisliš ob besedi 
varna hrana?« je odgovorilo napačno 8 % učencev, delno pravilen odgovor je podalo 50 % učencev, pra-
vilno je odgovorilo 42 % učencev. Na vprašanje »Katere trditve in navedbe na embalaži živilskih izdelkov 
pomenijo, da je živilo varno?« je odgovorilo napačno 61 % učencev, delno pravilen odgovor je podalo 35 
% učencev, pravilno je odgovorilo 4 % učencev. Na vprašanje »Se v šoli kaj pogovarjate o tem, ali uživate 
zdravo hrano?« je odgovorilo z »da« 72 % učencev in z »ne« 28 % učencev. Povprašali smo jih tudi»Ali ti je 
pomembno kako je hrana pridelana?« je odgovorilo z »da« 75 % učencev, 25 % učencev je odgovorilo, da 
za njih način pridelave ni pomemben. 

Nadalje smo jih povprašali»Kako pogosto uživaš sadje, za katero veš, da je bilo pridelano v domačem 
sadovnjaku?«

58 % učencev je odgovorilo, da večkrat na dan oziroma vsak dan uživajo sadje pridelano v domačem sa-
dovnjaku, 42 % učencev pa je odgovorilo, da manj kot 2-3x na teden uživajo sadje pridelano v domačem 
sadovnjaku. Na vprašanje »Kako pogosto uživaš zelenjavo, za katero veš, da je bila pridelana na domačem 
vrtu?« je 59 % učencev odgovorilo, da večkrat na dan oziroma vsak dan uživajo zelenjavo pridelano na 
domačem vrtu, 41 % učencev pa je odgovorilo, da manj kot 2-3x na teden uživajo zelenjavo pridelano 
na domačem vrtu. Povprašali smo tudi »Ali veš, katero sadje vsebuje največ vitaminov?« nepravilno je 
odgovorilo kar 89 % učencev, 10 % učencev je podalo delno pravilen odgovor, pravilno je odgovoril le 1 
% učencev. Na vprašanje »Ali veš, katera zelenjava vsebuje največ vitaminov?« je nepravilno odgovorilo 
kar 94 % učencev, 5 % učencev je podalo delno pravilni odgovor, pravilno je odgovoril le 1 % učencev. V 
nadaljevanju smo jih povprašali: »Kako pogosto piješ gazirane pijače« Na to vprašanje je 75 % učencev 
odgovorilo, da jih pijejo vsak dan in manj kot 2-3x na teden, 25 % učencev jih je odgovorilo, da ne pije-
jo gaziranih pijač. Od gaziranih pijač najpogosteje pijejo Coca-Colo, Pepsi, Radensko, Oro, Schweppes, 
Cocto, Fanto in Sprite. 
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Silvo POZDEREC mag.
Mojca KLEMENČIČ dipl. inž. agr. ekon. 

Na vprašanje »Kako pogosto piješ vodo?« je kar 82 % učencev odgovorilo, da pijejo vodo, le 18 % učencev 
vode ne pije. Iz zadnjih dveh vprašanj lahko sklepamo, da kljub temu veliko število učencev pije gazirane 
pijače, obenem pa pijejo tudi vodo. Na »Pijem vodo iz … ?« je 77 % učencev odgovorilo, da pije vodo iz 
vodovodnega omrežja in ustekleničeno vodo-z okusom, le 23 % učencev pije ustekleničeno vodo-brez 
okusa. 

Povprašali smo tudi »Kako pogosto se ukvarjaš s športom po šoli?«. Le 36 % je odgovorilo, da se s špor-
tom ukvarjajo vsak dan, ostalih 64 % učencev je odgovorilo, da se s športom ukvarjajo zelo redko, nekateri 
samo med počitnicami oziroma nikoli.

Vir: DPAE 2015

Vir: DPAE 2015
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Zdrava hrana in prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok

Silvo POZDEREC mag.
Mojca KLEMENČIČ dipl. inž. agr. ekon. 

Skupni rezultati ankete tudi v letu 2015 kažejo na to, da je treba v prihodnje otroke v pomurskih osnovnih 
šolah več izobraževati in jih osveščati o zdravi hrani ter o dobrih prehranjevalnih navadah. Predvsem je 
nujno, da otroci že v osnovni šoli spoznajo in se izobrazijo o zdravi hrani in dobrih prehranjevalnih na-
vadah, saj jim bo to pomembno koristilo za nadaljnje življenje. Pri vsem tem pa je zelo pomembno, da 
učencem pravilne informacije / znanje posredujejo ravnatelji, učitelji in organizatorji za šolsko prehrano, 
da bodo mladi že v osnovni šoli pridobili pravilna znanja o vrednotah in prednostih zdrave hrane ter dob-
rih prehranjevalnih navadah. Naučiti se morajo, kaj pomeni zdrava hrana in kako pomembne so dobre 
prehranjevalne navade za njih. Vse to je potrebno vključevati v njihov vsakdan in jih k temu spodbujati 
že v šoli in tudi doma. Zelo pomembno je tudi, da starši, ki imajo doma vrt oziroma sadovnjak, povabijo 
svoje otroke k delu in skupaj delajo ter se učijo. Kajti s tem bodo otroci spoznali in cenili, da je to, kar je 
pridelano doma, bolj zdravo, kot tisto kar kupimo v trgovini in prihaja iz uvoza. Nekateri izmed njih bodo 
pridobljena znanja koristno izkoristili v prihodnje in tudi sami pridelovali domačo lokalno varno hrano, 
kar bo pozitivno vplivalo na njihove dobre prehranjevalne navade ter predajo pravilnih informacij / znanj 
naslednjim generacijam.

Anketiranje na 
pomurskih osnovnih 

šolah 2015
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Večkriterijska analiza turističnih kmetij v Krajinskem parku 
Goričko

Tadeja VOGRINČIČ
dipl. inž. agr. ekon. 

Večkriterijska analiza turističnih kmetij v 
Krajinskem parku Goričko
Turizem na kmetiji postaja vse bolj zanimiva dopolnilna dejavnost tako v Sloveniji kakor tudi na samem 
obmejnem predelu Krajinskega parka Goričko. S pomočjo različnih spodbud (mednarodnih, državnih, lo-
kalnih …) se je končno prebudila zavest slovenskega prebivalstva, da lahko potencialnim turistom ponudi-
jo nepozabno doživetje posamezne pokrajine – goričko pokrajino, gostoljubnost ljudi, prisotnost domače 
kuhinje in še marsikaj drugega.

Menim, da bo turizem, kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, omogočal lepšo prihodnost za prebivalce 
goričke pokrajine. Le-ta ima na predelu Krajinskega parka Goričko še posebej velike možnosti za razvoj, 
predvsem na predelu Goričkega zaradi naravnih lepot pokrajine kot tudi vedno večjega obiska turistov. 
Možnosti so predvsem zaradi večjega povpraševanja ljudi po preživljanju prostega časa v naravi.

Ker so turistična dejavnost in njen  poslovni uspeh in s tem tudi dodaten dohodek kmetije odvisni od 
obiska turistov, je prav, da se turistične kmetije trudijo, da v čim večji meri ustrežejo željam in s tem pripo-
morejo k njihovemu zadovoljstvu in dobremu počutju. Zadovoljnega turista si želi vsaka turistična kmetija, 
saj se bo le tisti turist, ki je bil zadovoljen s turistično kmetijo in njeno ponudbo, po vsej verjetnosti  še vrnil 
ter jo priporočal svojim prijateljem in znancem. Tako bo zagotovil povečano promocijo turistične kmetije, 
posledično se bo povečal obisk in s tem tudi dohodek kmetije.

Oblike turističnih kmetij:

»» kmetija z nastanitvijo: pri nastanitvenem turizmu kmetije nudijo gostom prenočišče, kot so na primer 
sobe, stanovanje, apartmaji ali prostor za kampiranje, in  nočitev z zajtrkom, polpenzion ali polni pen-
zion, pri nastanitvi v apartmaju ali kampu pa lahko kmetija nudi oskrbo z lastnimi pridelki;

»» izletniška kmetija: izletniške kmetije gostom ponujajo hrano, tople jedi in pijačo, ne nudijo pa prenočitev; 
ponuditi smejo le jedi iz domačega okolja, doma pridelano in predelano pijačo, napitke in mineralno 
vodo, upravna enota pa lahko po predhodno pridobljenem mnenju lokalne skupnosti dovoli kmetu, 
da nudi tudi kupljeno pijačo;

»» vinotoč in osmica: to sta obliki strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač, kjer se gostinske storitve nudijo na kmetiji ali  v kleti; prodajata in strežeta se 
hrana in pijača vse leto, seveda dokler imajo svojo lastno pijačo; osmice so lahko odprte največ dvak-
rat na leto po deset dni.
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»» planšarija: to je ponudba na planinah pridelanih mlečnih izdelkov, kot so na primer: sir, mleko, mlečni 
izdelki in hladni prigrizki, doma pridelane alkoholne in brezalkoholne pijače, topli in hladni napitki in 
ena domača jed iz kotlička.

Za samo raziskavo turističnih kmetij ( turističnih kmetij z nastanitvijo, izletniških kmetij in vinotočev) smo 
uporabili večkriterijsko analizo ( DEX- i), ki omogoča definiranje kriterijev in podkriterijev. Sami kriteriji in 
podkriteriji so bili pridobljeni preko obiska turističnih kmetij od gosta in gostitelja preko ankete. 

V anketi so bili opredeljeni naslednji kriteriji s podkriteriji:

»» lokacija : kje se kmetija nahaja, dostopnost, parkirišče;

»» urejenost kmetije in okolice: cvetje in zelenje, ohranjanje kulturne krajine, kategorizacija (pri turističnih 
kmetijah z nastanitvijo);

»» bivalni prostor (samo pri turističnih kmetijah z nastanitvijo): opremljenost, domačnost, čistoča, prepro-
stost;

»» hrana: okus, izgled, pestrost, postrežba;

»» pijača: postrežba, pestrost, značilnosti - ponudba domačih proizvodov;

»» dodatna ponudba (pri turističnih kmetijah z nastanitvijo): športni rekviziti, dopolnilna dejavnost, sode-
lovanje pri peki domačega kruha in peciva, sodelovanje pri kmečkih opravilih, spoznavanje kmečke-
ga načina življenja - šeg, navad, možnost organizacije zaključkov večjih skupin, možnost kampiranja, 
prostor za piknik, spominki;

»» dodatna ponudba (pri izletniških kmetijah in vinotočih): možnost organizacije zaključkov večjih skupin, 
prostor za piknik;

»» gostoljubje na kmetiji (samo pri turističnih kmetijah z nastanitvijo): sprejem, prireditve na kmetiji, dostop 
informacij gostom;

»» odnos gostiteljev do turistov: urejenost družine, čistoča (higiena) družine.

Rezultati raziskave so pokazali, da gostje dajo največji poudarek pri turističnih kmetijah z nastanitvijo hra-
ni. Nato si sledijo kriteriji: odnos gostitelja do turistov, urejenost kmetije in okolice, pijača in gostoljubje 
na kmetiji. Med manj pomembnima kriterijema, ki vplivata na odločitev, sta bivalni prostor in dodatna 
ponudba. Gostje ponudbo turističnih kmetij z nastanitvijo ocenjujejo z oceno dobro.
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Pri izletniških kmetijah dajo gostje največji poudarek kriteriju: hrana. Sledijo si kriteriji: urejenost kmetije 
in okolice, odnos gostitelja do turistov, lokacija in pijača. Najmanj pomemben kriterij  pri odločitvi izbire 
izletniške kmetije s strani gosta je kriterij dodatna ponudba. Prav tako gostje ponud Gostje dajo največji 
poudarek pri vinotočih kriteriju: hrana. Nato si sledijo kriteriji: lokacija, urejenost kmetije in okolice, odnos 
gostiteljev do turistov in pijača. Najmanj pomemben kriterij za goste je tukaj dodatna ponudba. Gostje so 
v večini ocenili ponudbo v vinotočih z oceno dobro.

Gostje dajo največji poudarek pri vinotočih kriteriju: hrana. Nato si sledijo kriteriji: lokacija, urejenost kme-
tije in okolice, odnos gostiteljev do turistov in pijača. Najmanj pomemben kriterij za goste je tukaj dodatna 
ponudba. Gostje so v večini ocenili ponudbo v vinotočih z oceno dobro.

Samo povpraševanje po bivanju na kmetijah v Krajinskem parku Goričko se razlikuje glede na dele pok-
rajine in je odvisno od same turistične kmetije. Rezultati so pokazali, da so gostitelji kljub temu zadovoljni 
z obiskom. Tudi glede obiska izletniških kmetij in vinotočev so gostitelji zadovoljni, saj nekateri ponudniki 
v zadnjih letih beležijo večji obisk kot na samem začetku obratovanja. Prav tako pa si želi vse več kmetov 
dodatne možnosti za povečanje prihodka, saj v svoji temeljni dejavnosti - kmetijstvu - ne najdejo dovolj 
zaslužka.
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Aplikacija informacijskega sistema 
Pantheon Farming za vodenje kmetije
Kmetje se pri upravljanju kmetij soočajo z vedno novimi izzivi. Zadovoljevati morajo vedno več potreb 
različnih interesnih skupin. Izmed teh potreb poznamo tudi potrebo po vodenju evidenc na kmetiji in 
različna poročanja. Evidence, v katere mora imeti kmetija vedno vpogled, so npr. dnevnik veterinarskih 
posegov, evidenca uporabe živinskih in mineralnih gnojil, evidenca uporabe fitofarmacevtskih sredstev, 
register govedi, evidenca o delovnih opravilih … Obstajajo razlike med sistemi v Sloveniji in drugih drža-
vah. Razlike so odvisne predvsem od državne ureditve, ki je ključni interesent pri zahtevah po evidencah 
in drugih gospodarskih informacijah s področja vodenja kmetije. Nekatere spremembe državne ureditve 
s področja kmetijstva vplivajo na vodenje kmetij. Tako je po spremembi mejnega zneska skupnega do-
hodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za ugotavljanje davčne osnove na podlagi 
dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov na 7.500 € bil povod, da se je moralo več kmetij odločiti za 
vodenje računovodstva na kmetiji. 

V podjetju Datalab Tehnologije d. d. so razvili program Pantheon Farming, ki omogoča vodenje računo-
vodstva in hkrati vodenje celotnega dela na kmetiji, katerega evidence kmetija potrebuje tudi za ostala 
poročanja ali za lastno uporabo. Ekonomska učinkovitost vodenja kmetije je odvisna od pravih informacij. 
Kmetje, ki niso dosledni pri evidentiranju svojega poslovanja, ne vedo natančnega zneska dobička iz kme-
tijske dejavnosti ali v primeru izgube natančen znesek le-te. Pomembna informacija je lastna cena pri-
delka, ki pa je velikokrat kmetovalci ne vedo. V administraciji se lahko hitro izgubimo, zato nam primeren 
informacijski sistem z vnesenimi ažurnimi podatki lahko pomaga, da spoznamo učinkovitost kmetovanja 
v določenem trenutku in nam s sprotnimi informacijami pomaga načrtovati pot kmetije v prihodnosti. 
Zaradi težav, ki jih imajo kmetje z iskanjem pravih podatkov za odločanje o korakih na kmetiji, bo naša na-
loga raziskati, kako se omenjeni program na kmetiji uporablja ter kakšne ekonomske in finančne podatke 
lahko z njim pridobimo. Informacijski sistemi za upravljanje kmetij so se v stopnji razvitosti povečali, vklju-
čujejo vedno nove tehnologije z internetno povezavo. Vendar je informacijskih sistemov, ki bi uporabili 
vse zmogljivosti interneta hkrati z določeno panogo v kmetijstvu, zelo malo in nimajo skoraj nič podpore 
v komercialno dostopnih informacijskih sistemih za upravljanje kmetij. Obstajajo dodatne zahteve za tra-
dicionalne informacijske sisteme za upravljanje kmetij in izpolnjevanje teh zahtev je tehnično zapleteno 
z več vidikov. Informacijski sistem mora biti sposoben upravljanja z različnimi podatkovnimi formati, tako 
standardiziranimi kot ostalimi, in biti sposoben za izmenjavo podatkov s ponudniki ostalih storitev s pod-
ročja kmetijstva. 
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Poleg funkcij iz določene panoge kmetijstva mora sistem zagotavljati enako vodenje evidenc in načrtova-
nja kot splošni kmetijski informacijski sistemi (Nikkilä in sod. 2010). Novi koncepti upravljanja informacij 
pomenijo, da morajo kmetje sprejeti tudi nove delovne navade in opraviti dodatna usposabljanja. Upora-
bljajo lahko različne storitve bolj učinkovito in so sposobni izvajati dodatne naloge, ki jih pred tem sploh 
niso izvajali ali jih niso izvajali sami (Sorensen in sod. 2011). 

V zadnjih letih so stare in kompleksne kmetijske sisteme zamenjali izpopolnjeni sistemi za upravljanje 
kmetij. Najnovejši trend je, da vodjem na kmetiji pri upravljanju pomagajo sistemi za upravljanje preko in-
terneta. Pokazalo se je, da se zaradi velikega števila omrežnih naprav, ki so jih ponudniki razvili, pojavljajo 
pomanjkljivosti predvsem v integraciji sistemov in storitev (Kaloxylos in sod. 2012).

Kmetije imajo težave z zamudnimi administrativnimi nalogami s področja upravljanja financ in vlog za 
subvencije, ki so še bolj zapletene zaradi pomanjkanja opreme za opravljanje tega dela in pomanjkanja 
koordinacije. Izrazili so potrebo po dodatnih informacijah in naprednih tehnologijah za upravljanje, spre-
mljanje in pridobivanje podatkov na tem področju. Za gospodarne in okolju prijazne odločitve je potrebna 
velika količina informacij. Na odločitve kmetov vpliva celoten sistem, torej vsi notranji in zunanji subjekti, 
npr. odločevalec na kmetiji, občina, združenja kmetov, kupci, tisk, trgovci, dobavitelji materiala, EU, okolje, 
sosedje … Kmetje imajo težave, da so osredotočeni na rutinske naloge in tako nimajo časa za strateška 
vprašanja, težave imajo s komunikacijo s komercialnimi partnerji, izkušnje imajo samo pri neposrednem 
trženju, nimajo optimalnih komunikacij z zunanjimi subjekti, skrbeti morajo za vpliv na okolje, onesna-
ževanje in vonj. Za odpravljanje težav potrebujejo podatke, ki pa jih hitro preobremenijo, številne infor-
macije so prepletene, potrebovali bi avtomatizacijo, več podatkov o trenutnih trendih na trgu, preprosto 
dostopne informacije o uspešnosti zaposlenih in uporabniku prijazna programska orodja (Sorensen in 
sod. 2010). Naslednja slika prikazuje situacijo med kmetom in subjekti okoli njega. Oblački predstavljajo 
težave, ki jih imajo kmetje, zraven pa so predstavljene tudi njihove želje oz. potrebe.
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Slika 1: Situacija kmeta in subjektov v njegovi okolici (Sorensen in sod. 2010).

Druga slika prikazuje procese v konceptualnem modelu informacijskega sistema za kmetije v prihodnosti. 
Sistem vsebuje veliko senzorjev in drugih sistemov za zbiranje podatkov o kmetiji v teku poljedelskega 
cikla (Sorensen in sod. 2010).
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Slika 2: Model upravljanja kmetije (Sorensen in sod. 2010).

Sorensen in sod. (2010) nadalje navajajo nekaj tehnologij za uporabnika sistema, kot so tehnologije pri 
pridobivanju podatkov, npr. terminalni traktor in mobilni terminal, tehnologije pri prenosu podatkov, npr. 
GSM, GPRS, WLAN, brezžični internet, tehnologije pri obdelavi podatkov, npr. centralna baza podatkov, 
spletni strežnik, aplikacije, tehnologije skladiščenja podatkov, npr. lokalno bazo podatkov kmetije ali po-
datkovno bazo, tehnologije za izračun kazalnikov, kot so npr. kazalniki za izpolnjevanje ciljev, tečaji, re-
alizirani donosi, tehnologije za primerjavo, revizijo, iskanje zunanjih informacij, smernic, tehnologije za 
napovedi stopnje uporabe strojev, skladišča …

V prispevku smo osredotočeni predvsem na finance na kmetiji. Analiza kmetije je bila izvedena v Spodnji 
Savinjski dolini, in sicer smo spremljali procese na kmetiji od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Pri podjetju 
Datalab Tehnologije d.d. smo dobili dostop do uporabe programa Pantheon Farming na gostovanju, v 
katerega smo vnesli podatke in dogodke na kmetiji. Raziskava je dinamična, saj preučuje nastajanje in 
širjenje sprememb na kmetiji. 
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Pri uvajanju sistema na kmetiji je pomembna prilagoditev na nove navade in usposobljenost kmetov. 
Programska oprema mora vključevati več avtomatizacije in tako olajšati delo kmetovalca. Kmetje so osre-
dotočeni na rutinska delovna opravila na kmetiji in zato nimajo časa za dolgoročne strategije. Finančne 
podatke je treba organizirati tako, da nam pomagajo pri dostopu do konkretnih informacij na preprost 
način. Začetni postopki nastavitev v programu, ki smo ga uporabljali, in uvažanje podatkov s spleta nam 
omogoča hitrejše in natančnejše vnašanje in urejanje šifrantov, ki so osnova za vse ostale vnose v pro-
gram. Prikazan je vnos prejetega računa ob nabavi blaga, materiala in prikaz izdaje računa ob prodaji 
pridelkov, živali. Pri vodenju registra živali na kmetiji si pomagamo s karticami živali, reprodukcijo, veteri-
narskimi dnevniki, pri vodenju poljedelstva pa si pomagamo z vodenjem poljedelskih ciklov, dnevnih op-
ravil in gnojilnega načrta. To so osnove vodenja kmetije s programom. S celotnim vodenjem imamo nato 
dostop do različnih evidenc, kot so npr. KOP evidence, evidence za FADN računovodstvo, evidence za 
obračun DDV, če je kmetija davčni zavezanec za DDV, evidence prejetih in izdanih računov, tudi če kmetija 
ni zavezanec za DDV, dnevnik veterinarskih posegov, evidenco uporabe živinskih, mineralnih gnojil, evi-
denco uporabe fitofarmacevtskih sredstev, register živali, evidenco o delovnih opravilih, evidenco parcel 
in ostale zemljiške evidence, evidenco osnovnih sredstev, evidenco hlevskih opravil, odprte postavke, 
kartice dobaviteljev in kartice kupcev.

Z analizo kmetije smo pridobili izračune lastnih cen kmetijskih pridelkov na kmetiji in tako omogočili kme-
tiji, da se lahko na podlagi izračunov odloča o nadaljnjih ukrepih. 
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Preglednica 1: Kalkulacija pridelave oljnih buč
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Pri pridelavi pšenice smo ugotovili lastno ceno pšenice 0,17 €/kg pridelka. Rezultat je tako ekonomsko 
upravičen, vendar bi lahko stanje izboljšali z analizo zemlje in nato z optimalnim gnojilnim načrtom. Iz-
računana lastna cena travne silaže je 0,03 €/kg pridelka, kar je kljub visokim stroškom baliranja dober 
rezultat, vendar v letu 2014 na teh parcelah ni bilo gnojenja in moramo to upoštevati kot strošek, ki bo 
nastal v prihodnjem letu, razen če za to ne bo potrebe. Lastna cena krompirja je 0,33 €/kg pridelka, kar je 
glede na to, da je bila v letu 2014 nizka prodajna cena krompirja, slab rezultat. Kmetija bi lahko razmislila 
o nakupu nove kmetijske mehanizacije za pobiranje krompirja, da bi se tako zmanjšali stroški dela, hkrati 
pa bi bili bolj učinkoviti. Lastna cena pridelave suhih oljnih buč 2,86 €/kg pridelka (Preglednica 1) pomeni 
pozitiven rezultat na kmetiji, vendar je rezultat zelo blizu ničle in bi bilo dobro razmisliti o gnojenju pridel-
ka po opravljeni analizi zemlje in gnojilnem načrtu. 

Iz navedenega lahko zaključimo, da vodenje evidenc ni nepomembno in kmet mora biti pri tem vseka-
kor dosleden. V pomoč kmetovalcu so se in se še razvijajo informacijski sistemi, ki omogočajo hitrejše, 
enostavnejše in bolj ažurno vodenje evidenc in ostalega poslovanja na kmetiji. Pri teh sistemih se sproti 
pojavljajo spremembe, nadgradnje in dodelave, ki jih mora kmet spremljati, za kar pa potrebuje tudi in 
predvsem znanje.
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Prva EKO borza in EKO mobilna borza v 
Sloveniji
V zadnjih letih je zaznati trend naraščanja obsega ekološke pridelave na njivah. Tudi število ekoloških 
kmetij, ki so vključene v kontroli, narašča. Kljub temu število ekoloških kmetij narašča prepočasi, saj se po-
gosto konvencionalni pridelovalci nekako bojijo sprememb in tega,  da jim v ekološkem kmetovanju ne bi 
uspelo pridelati živil. Prav tako opažamo, da se na slovenskih prodajnih policah redko znajdejo slovenski 
ekološki pridelki in izdelki. Prevladujejo ekološka živila iz Avstrije, Nemčije in Italije. V tujini so se tudi manj-
ši kmetje dobro organizirali in skupno obdelujejo, kolobarijo na celotnih površinah in se dopolnjujejo v 
ponudbi. Tega skupnega, načrtnega dela se moramo v Sloveniji še naučiti. Po drugi strani pa nam različni 
viri kažejo na to, da slovenski potrošniki vse bolj iščejo lokalno ponudbo z ekoloških kmetij oz. pridelke in 
izdelke, ki so pridelani na ekološki način. 

Raziskava, ki jo je izvedla o nakupnih navadah Slovencev skupina EKO podeželje, kaže na to, da 16 % 
vprašanih že redno kupuje ekološko hrano, velik del pa je »priložnostnih« EKO kupcev, ki hrano kupujejo 
občasno, in sicer kar slabih 50 %, dobra tretjina (34 %) pa EKO hrane ne kupuje nikoli. Najbolj so nagnjeni 
k EKO hrani v Ljubljani, kjer kar 20 % prebivalcev redno kupuje EKO izdelke. Samo slaba tretjina vprašanih 
nikoli ne posega po EKO hrani. To je priložnost za slovenskega EKO kmeta. To priložnost pa bomo znali iz-
koristiti samo s povezovanjem v skupine in v skupnem nastopu na trgu. V Sloveniji je še precej priložnosti 
za ekološko kmetovanje, saj povpraševanje raste hitreje kakor ponudba. Kar 80 % ekološke hrane, ki jo 
zaužijemo v Sloveniji, je uvožene. Samo 20 % ekološke hrane pridelamo doma. Priložnost je tudi pred-
vsem v kombinaciji z razvojem dopolnilnih dejavnosti na ekološki kmetiji (predelava ekoloških surovin) 
in neposrednim trženjem na ekološki kmetiji, ekoloških tržnicah ali pa v obliki partnerskega kmetovanja. 
Povsem neizkoriščena je povezava med ekološkim kmetijstvom, ekološko hrano in turizmom. 

Leta 2014 smo v Slovenijo uvozili za približno 1,9 milijarde evrov hrane in surovin za hrano ter s tem nega-
tivno vplivali na domače gospodarstvo, zaposlenost, prihodke v proračun, okolje itn. Veliki porabniki hra-
ne so tudi vzgojno-izobraževalni zavodi, ki v svojih kuhinjah vsak dan za otroke pripravijo po več obrokov. 
Žal se odgovorni vse premalo zavedajo prednosti lokalno pridelane hrane. Nekoč so bile šole odvisne od 
lokalnih pridelovalcev hrane, ti pa od šol, otroci so jedli domačo sezonsko hrano, zdaj pa predvsem hrano 
iz uvoza, ki je že zaradi dolgotrajnega prevoza vprašljive kakovosti.
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Tako kot so se otroci v zadnjih desetletjih navadili prepogosto uživati škodljive sladkarije in sladkane pi-
jače, bi jih bilo treba zdaj navaditi na okus svežega domačega mleka, na domačo marmelado in med, na 
kislo repo, ajdove žgance … domačih lokalnih pridelovalcev in predelovalcev. Zaradi krajših transportnih 
in skladiščnih poti je lokalno pridelano živilo kakovostnejše, taka izbira pa je obenem podpora domačim 
pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbuda za povečanje samooskrbe ter za ohranjanje čistega, 
zdravega okolja in podeželja. Lokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, predelavo 
in distribucijo trajnostno proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in 
porabljena na lokalnih trgih – »od njive do krožnika v lokalnem okolju«. 

Lokalno pridelana hrana zavzema vse pomembnejši delež v prehrani potrošnikov. Temu pritrjuje tudi 
MKGP s svojo resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – 
»Zagotovimo.si hrano za jutri«. Zavest in znanje o pravilni prehrani sta področji, ki v zadnjem času čedalje 
bolj pridobivata na pomenu. Pri ozaveščanju javnosti glede zdrave prehrane so pomembni tako posa-
mezniki kot tudi  organizacije, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo k bolj zdravemu načinu življenja 
družbe, in mediji, ki s temi spoznanji dosežejo najširšo javnost. Trajnostno prehranjevanje pomeni zdravo 
prehranjevanje. Da bi to zagotovili, moramo pri pridelavi, predelavi in prodaji hrane zagotoviti sledljivost 
ter upoštevati ustrezne ekološke, ekonomske in socialne aspekte. Različni načini pridelave (ekološka v 
primerjavi z intenzivno industrijsko) imajo velik vpliv tudi na notranjo kakovost hrane, zdravje ljudi in tudi 
na okolje. Vnaprej pripravljena in hitra hrana ter možnost nakupa vseh živil ne glede na letni čas onemo-
gočajo razvoj zavesti o vrednosti zdravo pridelanih, regionalnih in s tem sezonskih pridelkov. V današnji 
družbi, v kateri je čas vedno pomembnejša dobrina, zlahka izgubimo znanje o pridelavi, predelavi in 
učinkih zdrave prehrane. Tako izgubimo tudi možnost, da bi o tem potrebno znanje in vire prenesli na 
naslednje generacije. 

Ekološka živila v javnih naročilih so bila sprva redkost, zdaj pa je to postala uradno zaželena in spodbujana 
usmeritev. V nekaterih državah so se ekološka živila v javnem naročanju že dobro uveljavila, še zlasti v šo-
lah in vrtcih pa tudi v bolnišnicah in javnih kuhinjah na sploh. Primeri dobrih praks vključevanja ekološke-
ga kmetijstva v vzgojno-izobraževalne programe in ekološke hrane v prehrano otrok v Italiji, Avstriji in tudi 
pri nas bodo lahko motivacija za tiste, ki še niso stopili na to pot. Primeri Italije, kjer so v Rimu ali Ferrari 
100 % ekološki obroki za otroke, ali v Avstriji na Štajerskem in na Dunaju, kjer so že presegli 50 %, ali na 
Danskem, kjer so si zadali za cilj 60% delež v naslednjih dveh letih, so lahko izziv za obrate javne prehrane 
tudi v Sloveniji, kjer Zakon o zelenem javnem naročanju določa (od 1. 1. 2014) najmanj 10 % delež. 

Današnja praksa kaže, da javni zavodi naročajo hrano, ki je cenovno ugodna, a dostikrat  sporne kakovosti 
na račun njene pridelave in predelave ter dolge poti od njive oziroma hleva do  krožnika. Razlog za takšno 
stanje je, da naročniki pogosto ne znajo opredeliti zahtev glede  kakovosti živil. 
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Za vstop ekoloških izdelkov v javne ustanove je v tej povezavi pozitivna Uredba o zelenem javnem na-
ročanju, ki jo je vlada RS sprejela leta 2011 in opredeljuje obveznosti glede javnega naročanja ekoloških 
živil. Z zelenim javnim naročanjem se zagotavlja zmanjšanje negativnih vplivov javnega sektorja na okolje, 
spodbuja razvoj tega segmenta trga in inovacije na tem področju (okoljsko sprejemljivejši izdelki, nove ze-
lene tehnologije). Pri izvajanju zelenega javnega naročanja živil je zaželeno, da naročniki minimalen delež 
ekoloških živil opredelijo tako, da se naročajo tista ekološka živila, ki jih v RS v zadostni meri pridelamo 
sami. V Sloveniji smo na tem področju šele na začetku. Ovire so tako na strani javnih ustanov kot na strani 
dobave ekoloških živil. 

Največje ovire za uvajanje ekoloških živil v organizirano prehrano so: nezadostna ponudba ekoloških živil 
oziroma neodzivanje ponudnikov ekoloških živil na razpise javnih naročil, višja cena ekoloških živil ter 
premajhna osveščenost in obveščenost odjemalcev, pa tudi  pomanjkanje informacij o ekološki ponudbi. 

Da bi vzgojno-izobraževalni zavodi oz. organizatorji za prehrano ter drugi potrošniki lažje in hitreje prišli 
do ponudbe ekoloških živil, ki jih imajo ekološki pridelovalci/predelovalci in razne lokalne specializirane 
trgovine za zdravo prehrano v RS, bo znotraj skupine EKO podeželje v začetku leta 2016 začela delovati 
prva EKO borza in kasneje še prva EKO mobilna borza v Sloveniji. EKO borza bo ponujala individualnemu 
EKO pridelovalcu natančen vpis aktualne ponudbe po količini in ceni. V letu 2016 bo lahko potrošnik oz. 
uporabnik EKO portala (www.ekoportal.si) našel na podstrani EKO borzo (www.ekoportal.si/eko-borza) 
ter tako naročal trenutno aktualno ponudbo pri posameznem EKO pridelovalcu po celotni RS.

Z EKO borzo si želimo v skupini EKO podeželje predvsem povezati potrošnika s pridelovalcem in omogo-
čiti lažjo komunikacijo med njima. EKO borza bo predstavljala aktualno ponudbo EKO pridelovalcev in bo 
služila kot koristna baza podatkov za vzgojno izobraževalne zavode ter vse ostale potrošnike, saj bodo 
lahko le-ti zelo hitro in enostavno našli trenutno aktualno EKO ponudbo po celi RS. Po drugi strani pa bo 
EKO borza predstavljala koristno informacijo za razne javne inštitucije (npr. SURS, MKGP, KIS ...), ki zbirajo 
podatke in izdelujejo letna poročila, saj bo omogočala vpogled v natančno ponudbo oz. samooskrbo z 
EKO pridelki in izdelki v RS. 

V sredini leta 2016 se načrtuje razvoj EKO mobilne borze, ki bo pridelovalcu še bolj olajšala vnos aktualnih 
podatkov/ponudbe, saj jo bo lahko vnesel kjerkoli in kadarkoli, potrošniku pa bo nudila še hitrejše in lažje 
iskanje EKO ponudbe v RS.
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Prva EKO borza in EKO mobilna borza v Sloveniji

Silvo POZDEREC
mag.

Slika 1: Primer prikaza prve EKO borze v Sloveniji (www.ekoportal.si/eko-borza-v-zivo/)
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V letu 2015 je Društvo prijateljev 
agrarne ekonomike izvajalo tekoče 
aktivnosti v skladu s pravili oziroma 

akti o ustanovitvi. 

Februarja 2015 smo zaposlili eno 
brezposelno osebo, ki je bila prijavl-
jena na ZRSZ in je izpolnjevala vse 

pogoje za vključitev v program javnih 
del.

V mesecu aprilu 2015 nas je FKBV UM 
podprla z donacijo. 

Avgusta 2015 se je DPAE predstavilo 
in promoviralo na sejmu AGRA 2015 v 

Gornji Radgoni.

Že tretjo leto zapored je DPAE v 
mesecu septembru 2015 izvedlo 

anketiranje na pomurskih osnovnih 
šolah, in sicer na temo o znanju 

osnovnošolskih otrok iz prehranskih 
navad in zdravi hrani.

DPAE je v mesecu oktobru 2015 za 
svoje člane organiziralo enodnevni 

izlet, in sicer v MÜNCHEN&OKTOBER-
FEST.

VABLJENI K VČLANITVI

Več o delovanju društva na spletni 
strani:

www.dpae.si
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NAŠ KONTAKT:
 Društvo prijateljev agrarne ekonomike, Lipovci 160, 9231 Beltinci
 info@dpae.si
 +386 41 312 109
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