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Vir: Potočnik Slavič in sod., 2016.



Za ohranjanje vitalnosti,
prožnosti in konkurenčnosti
evropskega podeželja je
izjemnega pomena delovanje
kmetijskega sektorja: le-ta se
sooča s premajhnim dotokom
mladih kmetov in inovativnih
kmetijskih praks.
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DELEŽ KMETOV >45 LET (v %)

Vir podatkov: EUROSTAT, 2016.



PRIMER
Občina Žalec, 117,1 km2, 
21.243 prebivalcev (2018), 
533 KMG.

Tip kmetovanja Število KMG Delež 

Specializiran pridelovalec poljščin  126 23,6 % 

Specializirani vrtnar 7 1,3 % 

Specializirani gojitelj trajnih nasadov 13 2,4 % 

Specializirano rejec pašne živine 259 48,6 % 

Specializirani prašičerejci in perutninarji  6 1,2 % 

Mešana rastlinska pridelava  23 4,3 % 

Mešana živinoreja  36 6,8 % 

Mešano rastlinska pridelava – živinoreja  63 11,8 % 

 
Vir: SURS, 2010. 

Vir: Pirc, 2018



OBČINA ŽALEC

4245 ha KZU, 3798 GVŽ

povprečno KMG: 8 ha, 7 GVŽ

55 % družinskih kmetij samooskrbnih

235 kmetij kmetijske proizvode tudi prodaja

povprečni standardni prihodek: 27.896 €

0,17 PDM
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Vir: Pirc, 2018; Anketni vprašalnik (N=64 – 12 % vseh 
registriranih KMG v občini).

Občina Žalec – starostna sestava 
anketiranih gospodarjev KMG.

velikost KMG število-anketa anketa (%) število-popis popis (%)

0-1,99 ha 3 5% 140 26,40%

2-4,99 ha 15 23% 180 33,50%

5-9,99 ha 13 20% 109 20,60%

10 ha in več 33 52% 104 19,50%

skupaj 64 100% 533 100%

Vir: SURS, 2010.



Program mladi prevzemnik 

kot dejavnik pri izbiri naslednika. 
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število gospodarjev KMG

kmetija je premajhna (pogoj: vsaj 6 ha PKP);
nasledniki so starajši od 40 let (pogoj: 18‒40 let). 
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Vir: Pirc, 2018; Anketni vprašalnik (N=64 – 12 % vseh 
registriranih KMG v občini).

Vir: MKGP, 2018.

razloga

PRP: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. 

- Akcijski načrt dela z mladimi kmeti 2016–2020. 

- Zadružništvo. 

- Občina in lokalna skupnost.
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Vir: Pirc, 2018; Anketni vprašalnik (N=64 – 12 % vseh 
registriranih KMG v občini).

Ali je naslednik že izbran? 

odgovor število delež (%)

da 28 44%

ne 34 53%

skupaj 62 97%

(NE) Zakaj ostaja naslednik vaše kmetije neznan?  

odgovor število delež (%)

ker sem mladi prevzemnik 2 7,40%

ker otroci še niso dovolj stari 15 55,50%

ker nimam potomcev 2 7,40%

ker o tem še nismo govorili 3 11,10%

ker je trenutni gospodar še ne želi predati 1 3,70%

ker sem ravnokar postal gospodar in o nasledniku še ne 
razmišljam

1 3,70%

ker ne vem, če bo sin izbral kmetovanje za svoj poklic 1 3,70%

ker otroke trenutno zanimajo drugi poklici 1 3,70%

ker še nisem v starosti, v kateri bi o tem moral razmišljati 1 3,70%

skupaj 27 79,40%



(DA) V kakšnem odnosu ste z naslednikom? 

odgovor število delež (%)

družinski član 27 96,40%

drugo 1 3,60%

skupaj 28 100% (DA) Kdaj in zakaj bo ravno takrat prišlo do prevzema kmetije? 

odgovori število
po moji smrti (trenutnega gospodarja) 5
po moji upokojitvi 3
razpis mladi prevzemnik 2

ko sam ne bom več zmožen opravljati del 1

ko bo naslednik strokovno usposobljen 1

ko bo naslednik želel/ker so takšne želje 3

finančni razlogi 1
kmalu/v kratkem 2
do leta 2020 4
do prevzema je že prišlo 2
ne vem 2

mlajše generacije morajo čim prej prevzeti kmetijo 1

Vir: Pirc, 2018; Anketni vprašalnik (N=64 – 12 % vseh 
registriranih KMG v občini).



Newbie
Ausgangssituation: Auf der Suche nach dem Hof…

PRIMERI PONUDBE … NemčijaVir: https://www.hofsuchtbauer.de/



PRIMERI POVPRAŠEVANJA … Nemčija
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sploh se ne strinjam se ne strinjam se strinjam povsem se strinjam

Strinjanje novih pristopnikov s trditvijo: »Podnebne spremembe imajo vpliv
na kmetijstvo« (N = 127). 

Vir podatkov: Uhan, Anketiranje novih pristopnikov, 2018.

V EU najmanj 20 % 
kmetov vsako leto 

izgubi nad 30 % 
prihodkov v primerjavi z 

zadnjim triletnim 
povprečjem zaradi 

različnih ekstremnih 
vremenskih pojavov in 

podnebnih 
nestanovitnosti 

(Sporočilo Komisije …, 
2017). 



Zaznavanje vpliva podnebnih in vremenskih nestanovitnosti v različnih 
podnebnih tipih v Sloveniji (N = 127; 1-ni vpliva, 2-vpliv je majhen, 3-
vpliv je srednji, 4-vpliv je velik).
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Vir podatkov: Uhan, Anketiranje novih pristopnikov, 2018.



Pogostejše so pozebe. 

Neustrezna razporeditev padavin preko leta. 
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ne prilagajam delno prilagajam prilagajam načrtujem v prihodnje

Prilagajanje na podnebne spremembe z uvajanjem odpornejših sort, pasem in 
tradicionalnih metod dela na anketiranih kmetijah v različnih podnebnih tipih v 
Sloveniji (N = 127). 

73 % mladih in novih 
kmetov se zaveda, 
da se bodo morali 

prilagoditi na 
različne oblike 

podnebnih 
sprememb, zgolj 

dobra tretjina 
kmetov 

prilagoditvene 
ukrepe že izvaja (Vir: 

Uhan, Anketiranje 
novih pristopnikov, 

2018). 





V delavnici nas zanima: 

• s kakšnimi ovirami se soočajo tako mladi in tudi novi kmetje, ki
vstopajo v kmetijski sektor (npr. ovire pri dostopanju do
kmetijskih zemljišč, kapitala, znanja, tržišča, delovne sile itd.);

• kakšne rešitve bi tako mladi kot novi kmetje potrebovali, ko
vstopajo v kmetijski sektor in pri izvedbi njihovega poslovnega
modela;

• kako se mladi in novi kmetje, ki vstopajo v kmetijstvo, vključujejo
v življenje na podeželju in kako prebivalci podeželja v
vsakodnevnem življenju doživljajo prisotnost mladih in novih
kmetov?





Monitoring and Learning WP4

Transnational Dynamic Learning Agenda
TDLA

Provide guidance and structureShare questions, challenge solutions

NDLA NDLA NDLA NDLA NDLA NDLA NDLA NDLA NDLA
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Land KnowledgeCapital Markets Labour
Legal 
rights

Etc.Network

Type 1
Experimental

Type 2
Fill your own

Sources of data: interviews, WP2 inventory, NDC reports, update calls, video stories, field visits, bilateral exchange

Toolkits





Kaj prispevam k            k     ?

Sodelovanje na razpisu 
za nagrado za 

inovativnega novega 
pristopnika (3 natečaji –

2019, 2020, 2021). 

Sodelovanje v procesih 
prenosa znanja, 

sodelovanje pri pripravi 
“priročnikov”. 

Sodelujem, delim, 
posredujem svoje 

izkušnje, svojo zgodbo.

Vključevanje v 
potencialna 

partnerstva, mreže. 

Sodelovanje v 
“diskusijskih 

krožkih”. 

Sodelovanje z 
mednarodnim 

okoljem. 

Izbrani primeri 
- pripravljeni 
posneti video 

na kmetiji. 



Kaj pridobim od           ?

Dostop do 
informacij.

Možnost 
promocije.

Nagrada - možnost 
izobraževanja v tujini 
(izbranim omogočimo 

vsako leto). 

Nisem le posrednik, ampak 
tudi prejemnik novih 

znanj, veščin, izkušenj. 

Seznanjenost z 
novimi možnostmi 

povezovanj. 

Vpogled v delovanje 
sistemov v tujini, 

vpetost v širše okolje.

Širok nabor različnih 
(inovativnih) poslovnih 
modelov (domačih in 

tujih).


