
UNIVERZA V LJUBLJANI 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irena LIKAR 
 
 
 

PRIREJA MLEKA NA NOTRANJSKEM 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

Visokošolski strokovni študij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2005 



UNIVERZA V LJUBLJANI 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irena LIKAR 
 
 
 

PRIREJA MLEKA NA NOTRANJSKEM 
 

DIPLOMSKO DELO 
Visokošolski strokovni študij 

 
 
 

MILK PRODUCTION IN NOTRANJSKA 
 

GRADUATION THESIS 
Higher professional studies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2005 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

II

Diplomsko delo je zaključek Visokošolskega strokovnega študija kmetijstvo - zootehnika. 

Opravljeno je bilo na Katedri za agrarno ekonomiko, politiko in pravo Oddelka za 

zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

 

Komisija za dodiplomski študij Oddelka za zootehniko je na svoji seji dne 21.07.2005 za 

mentorja diplomskega dela imenovala prof. dr. Emila Erjavca. 

 

Recenzent: doc.dr. Luka JUVANČIČ 

 

 

Komisija za oceno in zagovor: 

 

Predsednik: doc.dr. Silvester ŽGUR 

  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

 

Član:  prof.dr. Emil ERJAVEC 

  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

 

Član:  doc.dr. Luka JUVANČIČ 

  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

 

 

 

Datum zagovora:  

 

 

Naloga je rezultat lastnega raziskovalnega dela.  

 

        Irena Likar 

 

 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

III

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 

 

ŠD Vs 

DK UDK 637.1:631(043.2)=863 

KG mleko/prireja/kmetije/mlečne kvote/starost/izobrazba/velikost 

kmetije/občine/Slovenija 

KK AGRIS E16 

AV LIKAR, Irena 

SA ERJAVEC, Emil (mentor) 

KZ SI-1230 Domžale, Groblje 3 

ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

LI 2005 

IN PRIREJA MLEKA NA NOTRANJSKEM 

TD Diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) 

OP XIII, 72 str., 59 pregl., 22 sl., 6 pril., 16 vir. 

IJ sl 

JI sl/en 

AI Na področju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina je bilo leta 2000 v odkup mleka 

vključenih 180 kmetij, danes pa mleko oddajajo samo še na 56 kmetijah. Skupna 

količina oddanega mleka na omenjenem področju se je v zadnjih petih letih 

zmanjšala za 24 odstotkov in se je ustalila na ravni 1,24 milijonov litrov mleka.  Na 

podlagi ankete rejcev smo ugotavljali trenutno stanje v mlečni proizvodnji ter 

poiskali vzroke zakaj mlečna proizvodnja na tem področju stagnira. Preučevali smo 

vpliv občin, starosti in izobrazbe gospodarja ter velikosti kmetije (glede na oddano 

količino mleka). Ugotovili smo, da je največ kmetov na Notranjskem znotraj tistih 

razredov, ki so nezainteresirani za povečevanje mlečne proizvodnje ter investicije 

na kmetiji. To so predvsem starejši ter manj izobraženi kmetje. Povprečna starost 

anketiranih nosilcev kmetij je 63 let. V raziskovanih občinah je samo 20 odstotkov 

kmetij večjih rej, katerih gospodarji so najbolj seznanjeni z razmerami v kmetijstvu 

in ki so se pripravljene prilagajati tržnim razmeram. Prevladujejo kmetije srednjih 

in manjših rej, ki pa niso pripravljene povečevati mlečne proizvodnje. 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

IV

KEY WORDS DOCUMENTATION 

 

DN Vs 

DC UDC 637.1:631(043.2)=863 

CX milk/milk production/farms/milk quota/age/education/farm 

size/communities/Slovenia  

CC AGRIS E16 

AU LIKAR, Irena 

AA ERJAVEC, Emil (supervisor) 

PP SI-1230 Domžale, Groblje 3 

PB University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Zootechnical Department 

PY 2005 

TI MILK PRODUCTION IN NOTRANJSKA 

DT Graduation Thesis (Higher professional studies)  

NO XIII, 72 p., 59 tab., 22 fig., 6 ann., 16 ref. 

LA sl 

AL sl/en 

AB In the year 2000 180 farms in the communities of Cerknica, Bloke and Loška 

dolina participated in market milk production, whereas today only 56 farms are still 

participating. Total amount of milk in this area has been decreased by 24 percents 

in the last five years and now it has stabilized at 1,24 million liters. The current 

status of milk production was analysed and the probable causes for stagnation of 

milk production in this area were investigated by conducting a farm survey. We 

have studied the influence of the local areas, the age and education of the farm 

holders and also the size of the farms according to the allocated milk quota. Survey 

results show that most farmers in Notranjska region are not interested to increase 

milk production and invest into farming. These are mostly elderly and less educated 

farmers. The average age of surveyed farm holders is 63. Only 20 percent of farms 

in the analysed three communities are larger farms where farm holders are more 

acquainted with market conditions and are able and willing to adapt to the market 

requirements. Most of farms are middle and small scale farms that are not ready or 

able to increase milk production. 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

V

KAZALO VSEBINE 
 
 

 str. 
 

Ključna dokumentacijska informacija (KDI)     III 

Key words documentation (KWD)    IV 

Kazalo vsebine    V 

Kazalo preglednic    VII 

Kazalo slik    XI 

Kazalo prilog    XII 

Okrajšave in simboli    XIII 

 
1  UVOD 14 

2  PREGLED OBJAV 17 

2.1 STANJE V KMETIJSTVU 17 

2.2 PRIREJA MLEKA V SLOVENIJI 18 

2.3 PRIREJA MLEKA V OBČINAH CERKNICA, BLOKE IN LOŠKA DOLINA 21 

2.3.1 Opis občin 21 

2.3.2 Gibanje prireje mleka v obdobju 1997-2004 22 

2.3.3 Vsebnosti mlečne maščobe v odkupljenem mleku od leta 2002-2004 22 

2.3.4 Podatki o številu kmetij, ki so se ukvarjale s prirejo mleka in število molznic 23 

2.4 UREDITEV TRGA Z MLEKOM 24 

2.4.1 Mlečne kvote 24 

2.4.2 Pretvorba mlečnih kvot 25 

2.4.3 Nacionalna rezerva in mlečna maščoba 26 

2.4.4 Organiziranost odkupa mleka v občinah Cerknica, Bloke in Loška dolina 27 

3  MATERIAL IN METODE DELA 29 

3.1 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA KMEČKA GOSPODARSTVA 29 

3.2 IZBIRA IN OPIS OBČIN 29 

3.3 PRISTOP PRI OBDELAVI PODATKOV 30 

4  REZULTATI 31 

4.1 PREDSTAVITEV ANKETIRANIH KMETIJ 31 

4.1.1 Socioekonomski podatki 31 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

VI

4.1.2 Površine in stalež 33 

4.1.3 Proizvodnja 34 

4.2 MOTIVI ZA PRIREJO MLEKA 34 

4.2.1 Cilji pri kmetovanju 34 

4.3 POZNAVANJE UREDITVE TRGA Z MLEKOM 38 

4.3.1 Poznavanje sistema mlečnih kvot 38 

4.3.2 Posledica morebitnega znižanja cene mleka in ukinitev direktnega plačila 41 

4.3.3 Posledice dodelitve mlečnih kvot in dodaten nakup 44 

4.4 STANJE V PRIREJI MLEKA NA NOTRANJSKEM 49 

4.4.1 Zahteve po kakovosti mleka 49 

4.4.2 Načrtovanje investicij na kmetiji 52 

4.4.3 Seznanjenost s podporami za investicije 55 

4.5 PRIHODNOST PRIREJE 61 

4.5.1 Zamenjava pasme 61 

4.5.2 Kmetija čez pet let 62 

4.5.3 Prireja mleka na Notranjskem 65 

4.5.4 Kako izboljšati stanje v prireji  mleka na Notranjskem 71 

5  RAZPRAVA IN SKLEPI 75 

5.1 RAZPRAVA PO TIPIH KMETIJ 75 

5.1.1 Razlike v odgovorih med starostnimi razredi anketirancev 75 

5.1.2 Razlike v odgovorih glede na izobrazbo anketirancev 75 

5.1.3 Razlike v odgovorih glede na intenzivnost prireje 76 

5.1.4 Razlike v odgovorih glede na občine 76 

5.2 SKLEPI 77 

6  POVZETEK 79 

7  VIRI 81 

ZAHVALA  

PRILOGE  

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

VII

KAZALO PREGLEDNIC 
       

     str. 
 

Preglednica   1: Strukturni kazalci pri proizvodnji mleka v Sloveniji in EU 19 

Preglednica   2: Odkupljeno mleko po mesecih in letih za občino Cerknica, Bloke in  

 Loška dolina 22 

Preglednica   3: Število kmetij, ki so oddajale mleko v letih 2000 in 2005 in skupno  

 število krav molznic 24 

Preglednica   4: Cilji pri kmetovanju glede na občino prebivališča anketiranih nosilcev 

kmetij 35 

Preglednica   5: Cilji pri kmetovanju glede na starost anketiranih nosilcev kmetij 37 

Preglednica   6: Cilji pri kmetovanju glede na stopnjo izobrazbe anketiranih nosilcev 

kmetij 37 

Preglednica   7: Cilji pri kmetovanju glede na velikost kmetije anketiranega gospodarja 38 

Preglednica   8: Poznavanje sistema mlečnih kvot glede na občino prebivališča 

anketiranega gospodarja 39 

Preglednica   9: Poznavanje sistema mlečnih kvot glede na starost anketiranega nosilca 

kmetije 40 

Preglednica 10: Poznavanje sistema mlečnih kvot glede na stopnjo izobrazbe  

 anketiranega nosilca kmetije 41 

Preglednica 11: Poznavanje sistema mlečnih kvot glede na velikost kmetije  

 anketiranega gospodarja 41 

Preglednica 12: Odziv anketiranih gospodarjev na morebitno znižanje cene mleka in 

ukinitev direktnega plačila glede na občine 42 

Preglednica 13: Odziv anketiranih gospodarjev na morebitno znižanje cene mleka in 

ukinitev direktnega plačila glede na starost 43 

Preglednica 14: Odziv anketiranih gospodarjev na morebitno znižanje cene mleka in 

ukinitev direktnega plačila glede na stopnjo izobrazbe 43 

Preglednica 15: Odziv anketiranih gospodarjev na morebitno znižanje cene mleka in 

ukinitev direktnega plačila glede na velikost kmetije 44 

Preglednica 16: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot glede na  

 občine 45 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

VIII

Preglednica 17: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne  

 mlečne kvote glede na občine 46 

Preglednica 18: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot glede na starost 46 

Preglednica 19: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne  

 mlečne kvote glede na starost 46 

Preglednica 20: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot glede na  

 stopnjo izobrazbe 47 

Preglednica 21: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne  

 mlečne kvote glede na stopnjo izobrazbe 47 

Preglednica 22: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot glede na  

 velikost kmetije 48 

Preglednica 23: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne  

 mlečne kvote glede na velikost kmetije 48 

Preglednica 24: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje  

 predpisov o kakovosti mleka glede na občine 50 

Preglednica 25: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje  

 predpisov o kakovosti mleka glede na starost 50 

Preglednica 26: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje  

 predpisov o kakovosti mleka glede na stopnjo izobrazbe 51 

Preglednica 27: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje  

 predpisov o kakovosti mleka glede na velikost kmetije 51 

Preglednica 28: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu glede na občine 53 

Preglednica 29: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu glede na starost 

anketirancev 53 

Preglednica 30: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu glede na stopnjo 

izobrazbe anketirancev 54 

Preglednica 31: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu glede na velikost 

kmetije 54 

Preglednica 32: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije  

 glede na občine 56 

Preglednica 33: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor glede na občine 57 

 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

IX

Preglednica 34: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije  

 glede na starost 57 

Preglednica 35: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor glede na starost 58 

Preglednica 36: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije  

 glede na stopnjo izobrazbe 59 

Preglednica 37: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor glede na stopnjo 

izobrazbe 59 

Preglednica 38: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije  

 glede na velikost kmetije 60 

Preglednica 39: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor glede na velikost 

kmetije 61 

Preglednica 40: Zainteresiranost za zamenjavo sedanje črede z mlečno pasmo krav  

 glede na občine 61 

Preglednica 41: Zainteresiranost za zamenjavo sedanje črede z mlečno pasmo krav  

 glede na starost 61 

Preglednica 42: Zainteresiranost za zamenjavo sedanje črede z mlečno pasmo krav  

 glede na stopnjo izobrazbe 62 

Preglednica 43: Zainteresiranost za zamenjavo sedanje črede z mlečno pasmo krav  

 glede na velikost kmetije 62 

Preglednica 44: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let glede na občine 63 

Preglednica 45: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let glede na starost 64 

Preglednica 46: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let glede na stopnjo  

 izobrazbe 64 

Preglednica 47: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let glede na velikost kmetije 65 

Preglednica 48: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale  

 razmere na Notranjskem glede na občine 67 

Preglednica 49: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale  

 razmere na Notranjskem glede na občine 68 

Preglednica 50: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale  

 razmere na Notranjskem glede na starost 68 

Preglednica 51: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale  

 razmere na Notranjskem glede na starost 69 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

X

 

Preglednica 52: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale  

 razmere na Notranjskem glede na stopnjo izobrazbe 69 

Preglednica 53: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale  

 razmere na Notranjskem glede na stopnjo izobrazbe 70 

Preglednica 54: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale  

 razmere na Notranjskem glede na velikost kmetije 71 

Preglednica 55: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale  

 razmere na Notranjskem glede na velikost kmetije 71 

Preglednica 56: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka  

 na Notranjskem glede na občine 72 

Preglednica 57: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka  

 na Notranjskem glede na starost 73 

Preglednica 58: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka  

 na Notranjskem glede na stopnjo izobrazbe 73 

Preglednica 59: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka  

 na Notranjskem glede na velikost kmetije 74 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

XI

KAZALO SLIK 

str. 

 

Slika   1: Bilanca proizvodnje mleka (1000 ton; ekvivalent surovega mleka)   19 

Slika   2: Odkupne in osnovne cene mleka  20 

Slika   3: Indeksi osnovnih cen, stroškov inputov na enoto ter cenovno-stroškovnih 

 razmerij pri proizvodnji mleka   21 

Slika   4: Vsebnosti mlečne maščobe v odkupljenem mleku od leta 2002-2004 23 

Slika   5: Delež števila nosilcev kmetij v posameznem starostnem razredu 31 

Slika   6: Izobrazbena struktura nosilcev kmetij 32 

Slika   7: Zaposlitvena struktura nosilcev kmetij 32 

Slika   8: Število kmetij po posameznih velikostnih razredih 33 

Slika   9: Velikostni razredi glede na oddano letno količino mleka 34 

Slika 10: Cilji anketiranih nosilcev kmetij pri kmetovanju 35 

Slika 11: Seznanjenost gospodarjev kmetij s sistemom mlečnih kvot 39 

Slika 12: Odziv anketiranih nosilcev kmetij na morebitno znižanje cene mleka in 

 ukinitev direktnega plačila 42 

Slika 13: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot 44 

Slika 14: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne mlečne  

 kvote 45 

Slika 15: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje predpisov o 

kakovosti mleka 49 

Slika 16: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu 52 

Slika 17: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije 55 

Slika 18: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor 56 

Slika 19: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let 63 

Slika 20: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale razmere na 

Notranjskem 66 

Slika 21: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale razmere na 

Notranjskem 67 

Slika 22: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka na 

Notranjskem 72 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 

XII

KAZALO PRILOG 

 
 

 
Priloga A: I. Proizvodnja kravjega mleka 

 
II. Bilanca proizvodnje in porabe kravjega mleka v ekvivalentu 

surovega mleka  
 

III. Tržna bilanca proizvodnje in porabe nekaterih mlečnih izdelkov 
 

IV. Odkupne cene kravjega mleka 
 

V. Institucionalne cene kravjega mleka in mlečnih izdelkov 
 
Priloga B: Rezultati vpliva starosti 
 
Priloga C: Rezultati vpliva občin 
 
Priloga D: Rezultati vpliva izobrazbe 
 
Priloga E: Rezultati vpliva velikosti kmetij 
 
Priloga F: Vprašalnik 
 
 
 
 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  

XIII

 

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
 
 
ml.   mililiter 

nm.v.   nadmorska višina 

m.   meter 

kg   kilogram 

mm.   milimeter 

MO   mikroorganizmi 

GVŽ   Glava velike živine 

KZU   Kmetijska zemljišča v uporabi 

SŠMO   skupno število mikroorganizmov 

ŠSC   število somatskih celic 

EU   Evropska unija 

RS   Republika Slovenija 

m.m.   mlečna maščoba 

SIT   Slovenski tolar 

EUR   Evro 

ARSKTRP  Agencija republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

MKGP  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

VURS   Veterinarski urad Republike Slovenije  

SURS   Statistični urad Republike Slovenije 

KIS   Kmetijski inštitut Slovenije 

EUROSTAT  Statistical Office of the European Communities (Statistični urad 

evropskih skupnosti)  

ha   hektar

 



1    UVOD 

Dogajanje v slovenski prireji mleka je bilo v zadnjih desetih letih v procesu precejšnjih 

sprememb predvsem zaradi rastoče prireje, ter vse bolj zahtevnega trga in prodora tujih 

izdelkov (Sebenik, 2003). Slovenija se je po osamosvojitvi odločila za svet odprte ekonomije. 

Ovire za uvoz mleka in mlečnih proizvodov so bile vsako leto manjše, kakovostne zahteve pa 

vse večje. To je vplivalo tudi na spremembe na področju prireje mleka v Sloveniji (Osterc, 

1999). 
 

Po letu 1991 so se začele hitrejše spremembe, ki jih je pospešilo izvajanje Zakona o 

denacionalizaciji. V Sloveniji je kar ¾ kmetijske zemlje v območjih s skromnimi razmerami 

za kmetijsko pridelavo in veliko teh kmetij zaradi naravnih danosti ne more povečevati 

obsega kmetijskih površin. Številne kmetije se niso mogle prilagoditi tržnim razmeram in so 

opustile tržno prirejo mleka (Osterc in sod., 2001). 
 

Vlada Republike Slovenije se je že kmalu po osamosvojitvi obvezala, da bomo v Sloveniji 

prevzeli evropske norme kakovosti mleka. Zato je bil avgusta 1992 sprejet Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke 

neoporečnosti ustrezati živila v prometu, kjer je zapisano, da bo smelo surovo mleko 

vsebovati po 1. januarju 1994 namesto 3.000.000 mikroorganizmov v 1 mililitru mleka samo 

100.000 mikroorganizmov/ml (Valjavec in Klopčič, 2001). 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je odločilo, da bo skušalo doseči 

evropsko kakovost mleka na čim manj boleč način, s postopnim zaostrovanjem meril 

kakovosti in nagrajevanjem boljše kakovosti odkupljenega mleka. Nagrade za ekstra kakovost 

so bile dovolj stimulativne, da so povzročile presenetljiv dvig zlasti mikrobiološke kakovosti 

mleka (Valjavec in Klopčič, 2001). Mnogi rejci, ki niso uspeli zagotoviti zahtevane kakovosti 

mleka so opustili prirejo mleka in se preusmerili na rejo krav dojilj ter pitanje, žal pa so 

mnogi opustili rejo govedi (Osterc in sod., 2001). 
 

Počasi se je začela povečevati tudi vsebnost beljakovin, saj so kmetje za višje vsebnosti 

beljakovin in maščobe v mleku dosegali večjo odkupno ceno mleka. Povprečna vsebnost 

maščobe v odkupljenem mleku v državah Evropske unije je leta 1999 znašala 4,08%. Mleko, 

ki so ga odkupile slovenske mlekarne v tem istem letu, pa je v povprečju vsebovalo 4,11% 

maščobe, kar je za 0,03% večja vsebnost, kot je bila povprečna vsebnost maščobe v mleku 

članic EU (Valjavec in Klopčič, 2001). 
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Povprečna vsebnost beljakovin v odkupljenem mleku se je povečala iz 3,24% v letu 1995 na 

3,35% beljakovin v letu 1999. V istem obdobju se je povprečna vsebnost beljakovin v 

članicah EU povečala iz 3,28% v letu 1995 na 3,30% v letu 1999. Slovensko odkupljeno 

mleko je v resnici po vsebnosti beljakovin bogatejše od povprečnega odkupljenega mleka v 

državah članicah EU (Valjavec in Klopčič, 2001). 
 

Za pridobitev dovoljenja za oddajo mleka v promet morajo kmetovalci izpolnjevati 

veterinarske pogoje glede higiene, graditve, higiensko-tehnične ureditve, opreme kadrov, 

načina dela in notranje kontrole z namenom, da se zagotovita proizvodnja in promet 

zdravstveno ustreznih živil, da se varuje zdravje potrošnikov in okolje, preprečuje širjenje 

kužnih bolezni in zagotovi ustrezna zaščita živali (Pravilnik o veterinarskih pogojih za 

proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora, 2002). 
 

Kmetje so tako obremenjeni z dodatnimi stroški za različne analize kakovosti. Naložbe v 

ureditev mlekarne na domu (mlekovodi, molzni stroji, hladilni bazeni) so drage. Tako je vse 

več rejcev začelo opuščati prirejo mleka in se preusmerjati v druge dejavnosti, posledično pa 

se je zmanjševalo tudi število krav. Vendar vse to ni pripeljalo do zmanjšane prireje mleka, 

saj so rejci, ki so ostali, precej povečali količino pridelanega mleka na kravo (Sebenik, 2003). 
 

Leta 1992 so mlekarne na državni ravni odkupile 365 milijonov mleka, leta 2001 pa 460 

milijonov. Ob tem, ko je količina mleka v devetih letih narasla za skoraj 100 milijonov litrov, 

pa je število rejcev, ki so mleko oddajali, strmo padalo (Sebenik, 2003). Število krav na 

kmetijo in mlečnost po kravi se povečujeta. Število kmetij, ki prodajajo mleko, se je v zadnjih 

desetih letih razpolovilo, število krav na kmetijo se je podvojilo, letna količina po kravi 

prodanega mleka je presegla 4.300 kg. Vse več kmetij se specializira za prirejo mleka. 

Kmetije, ki opuščajo prirejo mleka, pa se preusmerjajo v rejo krav dojilj, zato se tudi povečuje 

delež osemenjevanja z mesnimi pasmami (Osterc,1999).  

 

V nalogi želimo podrobneje analizirati prirejo mleka na ožjem področju Notranjske. Izbrali 

smo občino Cerknica, Bloke in Loška dolina, saj so to tri tipične predstavnice Notranjske 

regije. 
 

Na območju omenjenih občin je bilo leta 2000 v odkup mleka vključenih 180 kmetij, danes 

oddajajo mleko samo še na 56 kmetijah. Skupna  mesečna količina mleka na omenjenem 
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področju odkupa pada že pet let, v zadnjih dveh mesecih pa je opaziti rahel trend naraščanja 

količine mleka, kljub temu, da število kmetov še vedno pada (Šemrov, 2005). 
 

Eden izmed vzrokov večjega upada števila kmetov je bila racionalizacija mlečne proge leta 

2002. Zaprli so štiri zbiralnice, ki so bile od ceste oddaljene več kot 1 km in kjer je bilo v 

zbiralnici manj kot 300 l mleka. Vsi kmetje, ki so mleko oddajali v teh zbiralnicah so opustili 

mlečno proizvodnjo  razen enega večjega kmeta, ki se je odločil, da mleko sam vozi do 

najbližje zbiralnice (Šemrov, 2005). 
 

Trenutno se mleko pobira v 15 zbiralnicah in pri trinajstih kmetih, ki imajo lastne bazene. 

Temeljni cilj diplomske naloge je na podlagi ankete rejcev  ugotoviti stanje v mlečni 

proizvodnji na področju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina ter poiskati vzroke zakaj 

mlečna proizvodnja na tem področju stagnira. 

 
Želeli smo preveriti naslednje hipoteze: 
 

1. Predvidevamo, da je eden izmed glavnih vzrokov za opuščanje mlečne proizvodnje 

neugodna velikostna struktura kmetij, ki se kaže v majhni povprečni velikosti kmetij in 

nizkem številu glav velike živine (GVŽ) na kmetijo ter neugodna starostna in 

izobrazbena struktura rejcev krav. 
 

2. Preveriti želimo ali je prilagajanje na nove ekonomske in agrarnopolitične razmere 

(uvedba mlečnih kvot)  povezano predvsem  s starostjo nosilca kmetije. 
 

3. Predvidevamo, da je zaostrovanje kriterijev glede kvalitete mleka in iz tega sledeče 

kazni eden izmed vzrokov opuščanja mlečne proizvodnje predvsem na manjših 

kmetijah in pri starejših kmetih.  
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2    PREGLED OBJAV 

2.1  STANJE V KMETIJSTVU 

Zaradi naravnih danosti, ki pogojuje predvsem izkoriščanje travinja, predstavlja živinoreja 

osrednjo panogo v slovenskem kmetijstvu. Delež živinoreje v bruto vrednosti kmetijske 

pridelave znaša v Sloveniji več kot 50%. Govedo še vedno predstavlja več kot 70% vse živine 

v Sloveniji. V EU imajo v strukturi živinoreje več govedi kot Slovenija le Francija, Irska in 

Luksemburg. Intenzivnost živinorejske proizvodnje, merjene s številom GVŽ na ha kmetijske 

zemlje, se je v Sloveniji v zadnjem obdobju, klub absolutnem zmanjšanju števila živine, 

vseeno povečala. Seveda še zdaleč ne dosega ravni, kot jo dosegajo živinorejsko najbolj 

intenzivne države (Nizozemska, Belgija, Danska), vendar pa se je že v veliki meri približala 

povprečju držav EU. Kljub dejstvu, da je Slovenija izrazito živinorejska država, je razlika pri 

številu živine še večja, saj povprečna evropska kmetija redi kar šestkrat več GVŽ na kmetijo 

kot povprečna slovenska kmetija (Program razvoja podeželja za RS 2004-2006, 2004 ). 
 

Slovenska struktura kmetij je neugodna v primerjavi s povprečjem EU, saj je v tem povprečju 

skrita izjemna strukturna raznolikost. Pri tem pa je potrebno opozoriti na izjemno strukturno 

raznolikost prireje mleka med državami članicami EU. Države se med seboj razlikujejo tako 

po velikosti, prevladujoči proizvodni usmeritvi v kmetijstvu in njeni intenzivnosti kot tudi v 

različnih naravnih danostih in klimatskih in pedoloških razmerah značilnih za posamezno 

državo. 
 

Velikostna struktura slovenskih kmetij je praktično neprimerljiva z velikostno strukturo 

kmetij v EU. Več kot polovica kmetij je manjših od 2 ha, skoraj 70% pa manjših od 5 ha. Te 

kmetije so skupaj s tistimi od 6 do 10 ha temelj kmetijske pridelave v Sloveniji in zavzemajo 

kar dve tretjini kmetijskega prostora v Sloveniji. Podobno drobno velikostno strukturo imajo 

v EU le nekatere sredozemske države ( Grčija, Italija) ter Portugalska, kjer je pridelava na 

manjših kmetijah bolj specializirana in usmerjena v proizvodno intenzivne usmeritve 

(vrtnarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo). Poleg neugodne strukture, v Sloveniji velik problem 

predstavlja tudi precejšnja razdrobljenost posesti (Program razvoja podeželja za RS 2004-

2006, 2004 ).  

Živinorejska usmerjenost slovenskih kmetij je še bolj enostranska kot poljedelska. 

Govedorejo kot prevladujočo tržno proizvodno usmeritev narekujejo že naravne danosti ter 

posredno velik delež travinja v strukturi kmetijske zemlje. Pomemben dejavnik pa je brez 
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dvoma tudi velikostna struktura kmetij, ki je primerna predvsem za delovno in dohodkovno 

intenzivnejše živinorejske proizvodne usmeritve in manj za specializirane poljedelske oz. 

poljedelsko živinorejske usmeritve (Program razvoja podeželja za RS 2004-2006, 2004 ). 
 

Posledice neugodne velikostne strukture kmetij v Sloveniji se kažejo tudi v socio-ekonomski 

strukturi. Prevladujejo mešane kmetije, saj so gospodarstva premajhna, da bi lahko zagotovila 

dohodek samo iz kmetijske dejavnosti. V Sloveniji je le slabih 20% čistih kmetij. Majhne 

kmetije zaradi pogosto neugodnih naravnih razmer večinoma iščejo dohodek v delovno 

intenzivnih proizvodnih usmeritvah-govedoreji in prireji mleka (Program razvoja podeželja za 

RS 2004-2006, 2004 ). 
 

Razgiban teren, visoke nadmorske višine, neugodne klimatske in pedološke razmere, 

oddaljenost in otežen dostop so glavni dejavniki, ki zavirajo razvoj kmetijstva na teh 

območjih. Zaradi različnih naravnih omejitvenih dejavnikov je proizvodna sposobnost 

zemljišč manjša, pridelava pa dražja. Ti neugodni pogoji uvrščajo Slovenijo med države z 

najtežjimi pogoji za kmetijsko pridelavo v Evropi. Več kot 70% kmetijskih zemljišč v 

Sloveniji je na območjih, kjer so proizvodne sposobnosti omejene, kar pomembno vpliva na 

konkurenčnost in prilagodljivost slovenskega kmetijstva (Program razvoja podeželja za RS 

2004-2006, 2004 ). 

 
 
2.2  PRIREJA MLEKA V SLOVENIJI 

Proizvodnja kravjega mleka je najpomembnejša proizvodna usmeritev slovenskega 

kmetijstva. Njen delež v bruto vrednosti kmetijstva se v zadnjih letih giblje okoli 17%. Število 

mlečnih krav se postopoma zmanjšuje, proizvodnja mleka pa narašča (priloga A). Konec leta 

2003 je število mlečnih krav padlo na 131 tisoč, kar je 7% manj kot konec leta 2002. V letu 

2003 se je, prvič po letu 1997, zmanjšala tudi skupna količina namolzenega mleka (na 662 

tisoč ton), medtem ko je odkup mleka ponovno porasel (na 489 tisoč ton). Delež v mlekarne 

prodanega mleka je znašal 74%, kar je največ doslej. Kljub intenzivnim procesom 

koncentracije in specializacije pri proizvodnji mleka v zadnjih letih, ki se kažejo v 

zmanjševanju števila rejcev, povečevanju povprečne velikosti črede na gospodarstvo ob 

hkratni rasti mlečnosti krav in kakovosti mleka, Slovenija po vseh strukturnih kazalcih še 

vedno zaostaja za povprečjem EU-15 (Volk in sod., 2005). 
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Preglednica 1: Strukturni kazalci pri proizvodnji mleka v Sloveniji in EU (SURS, cit. po Volk in sod., 2005; 
Eurostat, cit. po Volk in sod., 2005) 

SLOVENIJA EU-15  
2000 2003 Indeks 2003/2000 2000 

Povprečno število krav molznic na gospodarstvo 5,0 7,8 157,5 28,2 
Delež gospodarstev z več kot 20 kravami ( % ) 2,6 6,8 267,9 85,3 
Povprečna mlečnost (kg/ kravo)* 4.350 4.726 108,6 5.765 
Delež prodaje v mlekarne (%) 69,5 73,9 106,3 93,9 
* Namolzeno mleko deljeno s številom mlečnih krav konec predhodnega leta 
 
 
Proizvodnja mleka v Sloveniji vseskozi presega domačo porabo. Skupna poraba mleka in 

mlečnih izdelkov (v ekvivalentu surovega mleka) je po letu 1997 v glavnem sledila rasti 

proizvodnje, zato se stopnja samooskrbe ni povečevala (priloga A). Od leta 1998 se giblje na 

ravni okoli 120%. V letu 2003 sta bila tako izvoz kot uvoz najvišja doslej. Izvoz mleka in 

mlečnih izdelkov v ekvivalentu surovega mleka je znašal 153 tisoč ton, uvoz pa 34 tisoč ton. 

Ob povečevanju skupne porabe se je rast porabe masla ter svežega mleka in izdelkov na 

prebivalca nekoliko upočasnila (izjema leto 2002), še naprej pa se povečuje poraba sirov in 

drugih mlečnih izdelkov (priloga A) (Volk in sod., 2005). 
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Slika 1: Bilanca proizvodnje mleka (1000 ton; ekvivalent surovega mleka)  (KIS, cit. po Volk in sod., 2005)
  
 

 

Stalna rast tržne proizvodnje in s tem ponudbe, se je odrazila tudi na odkupnih cenah mleka. 

Od leta 1998 se odkupne cene mleka za rejce po podatkih statistike, izražene v evrih, 

znižujejo. V letu 2003 je izhodiščna cena mleka za standardno kakovost (3,7% m.m) že tretje 

leto zapored ostala nominalno nespremenjena, povprečna odkupna cena pa je zaradi višje 

kakovosti nominalno porasla za 0,8% (na 66,12 SIT/l oz. 64,20 SIT/kg). Preračunano v evre 

je bila odkupna cena nižja za 2,5% (iz 281,7 EUR/t na 274,7 EUR/t). Izhodiščna odkupna 
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cena mleka za rejce je bila do leta 2001 administrativno določena. Najpomembnejši ukrep za 

podporo trgu so bile uvozne dajatve v kombinaciji s podporo mlekarnam za pripravo mleka in 

mlečnih izdelkov za izvoz, ki so omogočale vzdrževanje cen na želeni ravni. Od leta 2001 se 

odkupna cena mleka oblikuje prosto v dogovoru med mlekarnami in rejci, specifične ukrepe 

podpore trgu pa ureja uredba o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki, ki poleg 

institucionalnih cen (ciljna cena za mleko, intervencijska cena za maslo in posneto mleko v 

prahu) določa pogoje in način izvedbe intervencijskih ukrepov (intervencijski nakup, podpore 

skladiščenju, pospeševanje prodaje). V letu 2003 je bil v tem okviru, podobno kot v preteklih 

letih, uporabljen samo ukrep podpore pripravi mleka in mlečnih izdelkov za zunanji trg, ki pa 

ni zaustavil trenda padanja odkupnih cen, ki je opazen že od leta 1999 (Volk in sod., 2005). 
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Slika 2: Odkupne in osnovne cene mleka (SURS, cit. po Volk in sod., 2005; preračuni KIS cit. po Volk in sod., 
2005 ) 
 
 
Zaostrovanje ekonomskih razmer na trgu mleka kot posledica realnega padanja odkupnih cen 

je v precejšnji meri ublažil vzporedni padec cen inputov za vmesno porabo (spremenljivi 

stroški na enoto). Po ocenah na osnovi modelnih kalkulacij so se tako cenovno-stroškovna 

razmerja v zadnjih letih le malo spremenila. Kljub temu je tudi tu opazen rahel trend slabšanja 

teh razmerij (Volk in sod., 2005). 
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Slika 3: Indeksi osnovnih cen, stroškov inputov na enoto ter cenovno-stroškovnih razmerij pri proizvodnji mleka  
(v evrih; 2000=100) (KIS, cit. po Volk in sod., 2005) 
 
 
V letu 2003 so bile spremembe cen inputov za prirejo mleka prvič po letu 1997 nasprotno 

smerne od sprememb odkupnih cen. Ob padcu odkupnih cen so cene inputov rahlo porasle, 

kar je imelo za posledico poslabšanje cenovno-stroškovnega razmerja. Ekonomske razmere 

pri prireji mleka so se tako ponovno zaostrile (Volk in sod., 2005). 

 
 
2.3  PRIREJA MLEKA V OBČINAH CERKNICA, BLOKE IN LOŠKA DOLINA 

2.3.1  Opis občin 

OBČINA CERKNICA 

Občina Cerknica meri 241,3 km2 in šteje 65 naselij z 10435 prebivalci. Za občino Cerknica je 

značilna gosta mreža vodnih vodotokov s številnimi nadzemnimi in podzemnimi kraškimi 

potoki, ki se izlivajo v Cerkniško jezero. Več kot polovico površin zavzemajo gozdovi, precej 

je travnikov, obdelovalnih površin pa je malo. Med vojnama, je 80% prebivalstva živelo od 

kmetijstva, predvsem od živinoreje in prodaje lesa, po 2. svetovni vojni pa se je uveljavila 

lesna in kovinska industrija, ki sedaj ustvarja v občini največ družbenega proizvoda. V 

industriji dela večina prebivalstva občine. Kmetijska proizvodnja je usmerjena predvsem v 

živinorejo in pridelavo krompirja (Mihevc in sod., 1999). 

 

OBČINA BLOKE 

K občini Bloke spada 1571 prebivalcev iz  45 naselij, ki se razprostirajo na 75 km2. Največji 

del občine predstavlja 10 km dolga in 5 km široka Bloška planota. Zaradi višinske klime in 

dolomitne podlage z dokaj debelo prstjo na ravnem prevladujejo travniki, zato je razvita 

živinoreja (Mihevc in sod., 1999). 
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OBČINA LOŠKA DOLINA 

Loška dolina je zaprta kraška globel na Notranjskem oz. kraško polje v porečju Ljubljanice. 

Ima precej ravno, deloma poplavno dno, ki ga obdajajo tektonsko dvignjene kraške planote. 

Raven travnat in njivski svet med gozdovi leži v nm.v. 570-590 m.  srednje gorski kraški svet 

ima vlažno in hladno podnebje. V dolini pade okrog 1600 mm, na obrobju pa do 3000 mm 

padavin na leto. Loška dolina je gosto naseljena in šteje 3751 prebivalcev, ki živijo v 20 

naseljih. V občini prevladuje živinoreja, prebivalstvo se zaposluje v gozdarstvu, v zadnjih 

letih pa tudi v industriji (Mihevc in sod., 1999). 

 

2.3.2  Gibanje prireje mleka v obdobju 1997-2004  

V preglednici 2 je prikazana količina odkupljenega mleka v občinah Cerknica, Bloke in Loška 

dolina po posameznih mesecih in skupna letna količina. Iz podatkov je razvidno, da se je do 

leta 1998 količina  povečevala in je v letu 1998 znašala nekaj več kot 1,8 milijonov litrov 

mleka. Od leta 1998  je opaziti trend padanja količine mleka. Tako je v letu 2004 znašala 

skupna odkupljena količina mleka le še 1,24 milijona litrov kar je za 30 % manj kot leta 1998. 

 
Preglednica 2: Odkupljeno mleko po mesecih in letih za občino Cerknica, Bloke in Loška dolina  (Šemrov, 
2005) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
januar 142.786 152.133 142.817 125.881 132.168 119.826 113.389 93.246 
februar 131.490 139.425 139.975 123.611 125.064 111.847 106.040 95.927 
marec 149.561 117.631 163.468 141.642 139.446 126.661 116.315 103.043 
april 147.524 157.150 162.717 139.341 129.533 123.021 117.776 109.041 
maj 165.489 180.042 170.692 152.877 148.517 132.428 129.138 125.021 
junij 163.137 173.031 161.460 144.587 135.177 125.200 110.010 114.295 
julij 149.382 165.307 157.706 148.736 130.231 129.336 104.163 104.200 
avgust 152.322 156.607 151.097 141.560 124.128 125.538 104.804 111.564 
september 149.314 155.500 149.198 128.222 117.033 114.828 91.507 101.214 
oktober 145.586 153.610 140.236 129.288 118.614 114.734 90.429 93.596 
november 135.627 136.381 125.482 123.161 106.189 106.722 84.941 91.029 
december 143.183 135.175 125.349 128.684 111.632 110.767 95.189 100.123 
skupaj 1.775.401 1.821.992 1.790.197 1.627.590 1.517.732 1.440.908 1.263.701 1.242.299 
 

2.3.3  Vsebnosti mlečne maščobe v odkupljenem mleku od leta 2002-2004 

Kot je iz slike 4 razvidno, je povprečna vsebnost mlečne maščobe v občinah Cerknica, Bloke 

in Loška dolina z leti naraščala. V obdobju 2002-2004 je bila povprečna vsebnost mlečne 

maščobe v odkupljenem mleku najvišja v občini Loška dolina in je leta 2004 znašala 4,09 

odstotkov. V občini Bloke je povprečna vsebnost maščobe v odkupljenem mleku strmo 
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naraščala in je v letu 2004 dosegla 4,05 odstotkov, medtem ko je bilo v občini Cerknica leta 

2004 v odkupljenem mleku 4,07 odstotkov mlečne maščobe. 
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Slika 4: Vsebnosti mlečne maščobe v odkupljenem mleku od leta 2002-2004 (Šemrov, 2005) 
 

2.3.4  Podatki o številu kmetij, ki so se ukvarjale s prirejo mleka in število molznic   

Podatki v preglednici 3 nam prikazujejo število kmetij v občinah Cerknica, Bloke in Loška 

dolina, ki so se ukvarjale s prirejo mleka in so mleko oddajale preko KGZ Cerknica. Iz 

podatkov je razvidno, da je število kmetij, ki so oddajale mleko od leta 2000 do leta 2005 

strmo padalo. V občinah Cerknica in Loška dolina se je število kmetij zmanjšalo za več kot 

dve tretjini, ter malo manj kot dve tretjini v občini Bloke. Kot je iz preglednice 3 razvidno se 

je povprečno število krav molznic na kmetijo iz leta 2000 do leta 2005 zelo povečalo. V 

občini Cerknica, se je s prirejo mleka leta 2000 ukvarjalo 71 kmetij, medtem ko se jih v letu 

2005 s prirejo mleka ukvarja samo še 19. Povprečno število krav molznic na kmetijo v občini 

Cerknica se je iz leta 2000, ko jih je bilo na kmetiji povprečno 4, povečalo na 7. V občini 

Loška dolina se je s prirejo mleka leta 2000 ukvarjalo 45 kmetij s povprečno 3 molznicami na 

kmetijo, v letu 2005 pa 25 kmetij s povprečno 7 molznicami. V občini Bloke se v letu 2005 

ukvarja s prirejo mleka še 25 kmetij. V občini Bloke so bile leta 2000 na kmetiji, ki se je 

ukvarjala s prirejo in oddajo mleka povprečno 3 molznice medtem ko je v letu 2005 na 

kmetiji povprečno 7 molznic (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Število kmetij, ki so oddajale mleko v letih 2000 in 2005 in skupno število krav molznic (Šemrov, 
2005) 

 Leto 2000 Leto 2005 

občina krave 
molznice 

število 
kmetij 

 

povprečno 
št.molznic/ 

kmetijo 

krave 
molznice 

 

število 
kmetij 

povprečno 
št.molznic/ 

kmetijo 
Cerknica 302 71 4 127 19 7 
Loška dolina 150 45 3 63 12 5 
Bloke 220 64 3 178 25 7 
Skupaj 672 180 4 368 56 7 
 
 
2.4  UREDITEV TRGA Z MLEKOM 

2.4.1  Mlečne kvote 

Načela skupne kmetijske politike so bila določena že z Rimsko pogodbo. V 39. členu so tako 

zapisani cilji kmetijske politike. 4. člen opredeljuje skupne tržne ureditve kot skupno ime za 

pravne predpise, v katerih so zapisani ukrepi za urejanje posameznih agroživilskih trgov. 43. 

člen predpisuje mehanizme odločanja in sprejemanja kmetijske politike. Brez oblikovanja 

skupne kmetijske politike ni bilo mogoče izpeljati odprtja nacionalnih trgov z različno 

zaščitno in cenovno ravnjo  kmetijskih pridelkov (Erjavec, 2003). 
 

Uredba Sveta št. 1255/1999/ES o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki zajema 

mleko, smetano, fermentirane mlečne izdelke, maslo, pinjenec, sirotko, sir, skuto, laktozo in 

laktozni sirup (Avsec in Erjavec, 2005).  
 

Najpomembnejši ukrep v okviru skupne tržne ureditve so mlečne kvote. Sistem mlečnih kvot 

je Evropska unija uvedla kot ukrep omejevanja proizvodnje mleka s ciljem zmanjšanja 

neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu mleka in mlečnih proizvodov in 

nastalih strukturnih presežkov proizvodov in nastalih strukturnih presežkov (ARSKTRP, 

2005). 

 

Zaradi omejevanja prireje mleka je Evropska skupnost z Uredbo Sveta št. 857/84/EGS z dne 

2. aprila 1984 uvedla dodatno dajatev za mleko in mlečne izdelke (superlevy), ki jo morajo 

plačevati rejci za pridobljeno količino mleka, ki presega določeno referenčno količino 

(»kvote«). Dajatev so sprva uvedli za devet let. Zatem so jo od 1. aprila 1993 podaljšali za 

nadaljnjih sedem let (z Uredbo Sveta št. 3950/92/ES), leta 1999 pa še za nadaljnjih osem let, 

začenši s 1. aprilom 2000 (z Uredbo Sveta št. 1256/1999/ES). Po srednjeročnem pregledu 
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skupne kmetijske politike je bila sprejeta nova Uredba št. 1788/2003/ES, ki je sistem mlečnih 

kvot podaljšala do kvotnega leta 2014/2015 (Avsec in Erjavec, 2005).  
 

Omejevanje prireje povečuje odkupno ceno mleka, višje cene mleka povečujejo dohodek na 

kmetiji ter izboljšajo ravnotežje na trgu. Na drugi strani pa so kvote prinesle slabosti, ki se 

kažejo predvsem v preprečevanju strukturnih sprememb pri proizvajalcih mleka namesto 

pospeševanja, kar onemogoča zniževanje stroškov proizvodnje na raven konkurentov (ZDA, 

Avstralija, Nova Zelandija). Uvedba kvot predstavlja določene probleme v smislu naraščanja 

stroškov za prirejo mleka, dodaten strošek pa predstavlja nakup oz. najem kvote za mleko, kar 

lahko omejuje razvoj in povečanje kmetij ter dolgoročno povzroči nazadovanje kmetije 

(Gašpirc, 2002). 
 

Slovenija je v pogajanjih z Evropsko skupnostjo dosegla dogovor za kvoto v višini 560.424 

ton, od tega 467.063 ton za oddajo mleka in 93.361 za neposredno prodajo mleka, v letu 2006 

pa še dodatno kvoto v višini 16.214 ton, kar znaša 576.638 ton 'skupne kvote' z nacionalno 

referenčno maščobo 41,30 gramov na kg mleka (ARSKTRP, 2005). 
 

Slovenija je morala v skladu s pristopno pogodbo sistem mlečnih kvot uvesti v kvotnem letu 

2005/2006. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v kvotnem letu 2004/2005 

skupno razdelila 454.845.599 kg kvot za oddajo ter 69.461.753 kg kvot za neposredno 

prodajo (ARSKTRP, 2005). 

 

2.4.2  Pretvorba mlečnih kvot 

Uredba št. 3950/92/ES razlikuje referenčne količine za oddajo mleka in referenčne količine za 

neposredno prodajo mleka. Tako ima lahko proizvajalec eno ali dve referenčni količini. Če 

ima proizvajalec referenčni količini obeh vrst, se lahko referenčna količina ene kategorije 

pretvori v drugo na račun zmanjšanja ali odprave prve referenčne količine. Odločitev o 

pretvorbi sprejme pristojni organ države članice na ustrezno obrazloženo zahtevo proizvajalca 

(Avsec in Erjavec, 2005). 
 

Kvota za oddajo vključuje prodano mleko odkupovalcu (mlekarna, zadruga ipd.), ki ga 

toplotno obdela ali predela v mlečne proizvode ali ga nadalje proda osebi, ki mleko toplotno 

obdela ali predela v mlečne proizvode (MKGP, 2004). 
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Kvota za neposredno prodajo vključuje prodajo ali prosto oddajo mleka oziroma mlečnih 

proizvodov, brez nadaljnje obdelave ali predelave (prodaja na tržnici, v trgovini, gostom na 

kmečkem turizmu, dajanje mleka in mlečnih izdelkov sorodnikom ipd.) (MKGP, 2004). 
 

Mleko in mlečni proizvodi, ki se porabijo na kmetijskem gospodarstvu (npr. za krmljenje 

živali, porabo v gospodinjstvu), neuporabljeno mleko ali mleko za uničenje, ni vključeno v 

kvoto (MKGP, 2004). 
 

Proizvajalec lahko zaprosi na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju 

ARSKTRP) za začasno ali dokončno pretvorbo. V primeru, da proizvajalec tekom kvotnega 

leta presodi, da del ene kvote ne bo izkoristil, na drugi strani pa bi kvoto presegel, lahko 

zaprosi za začasno pretvorbo. Vlogo proizvajalec posreduje ARSKTRP do 31. januarja. Ta 

pretvorba velja samo za tekoče kvotno leto. Za dokončno pretvorbo, ki velja za tekoče in 

nadaljnja kvotna leta mora proizvajalec podati vlogo na ARSKTRP do 30. novembra 

(ARSKTRP, 2004). 
 

Pretvorba v letu 2005 je bila izvedena v višini:  
• 49.290.937 kg kvote za neposredno prodajo v kvoto oddajo 
• 610.625 kg kvote za oddajo v kvoto za neposredno prodajo 

 

 

Stanje kvot po pretvorbi - podlaga za dodelitev kvot v kvotnem letu 2005/2006:  
• 515.743.312 kg kvot za oddajo 
• 44.680.688 kg kvot za neposredno prodajo 

 

2.4.3  Nacionalna rezerva in mlečna maščoba 

Pri delitvi nacionalne kvote se v letu 2004/2005 oblikuje nacionalna rezerva v višini do 3% od 

razpoložljive nacionalne kvote za oddajo in za neposredno prodajo. Del kvote, ki ni dodeljena 

proizvajalcem, ostane v nacionalni rezervi (MKGP, 2004). 

Nacionalna rezerva se je oblikovala v višini:  
• 12.217.401 kg kvote za oddajo 
• 23.899.247 kg kvote za neposredno prodajo 

 

Dodelitev iz nacionalne rezerve bo na podlagi javnega razpisa, v katerem bodo podrobneje 

določeni pogoji dodelitve. Individualna kvota iz nacionalne rezerve se prednostno dodeli 
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proizvajalcem, ki so že pridobili individualno kvoto s prenosom, ki gospodarijo na območjih z 

omejenimi dejavniki in mladim gospodarjem (ARSKTRP, 2004). 
 

Nacionalna rezerva se nameni za odpravo napak pri podelitvi individualnih kvot (2004/2005), 

za odpravo neskladnosti pri proizvajalcih, ki so investirali v mlečno proizvodnjo in jim 

referenčno leto ne odraža stanja po investiciji (2004/2005) in za ponovno dodelitev odvzetih 

individualnih kvot (ARSKTRP, 2004). 
 

Proizvajalcem, katerim je dodeljena kvota za oddajo mleka, se dodeli tudi referenčna vsebnost 

mlečne maščobe, na podlagi vsebnosti mlečne maščobe v oddanem mleku v referenčnem letu, 

ki si ga proizvajalci izberejo za dodelitev kvote. Povprečna dodeljena referenčna vsebnost 

mlečne maščobe ne sme presegati izpogajane nacionalne referenčne vsebnosti maščobe, ki 

znaša 41.30 gramov na kg mleka (Kunej, 2005).  

 

2.4.4  Organiziranost odkupa mleka v občinah Cerknica, Bloke in Loška dolina 

Na področju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina je odkup mleka organiziran preko KGZ 

Cerknica z.o.o., ki ima sklenjeno pogodbo z Ljubljanskimi mlekarnami. Med njima obstaja 

medsebojni interes po dolgoročnem poslovnem sodelovanju pri zagotavljanju kvalitetnega 

mleka za odkup, predelavo ter prodajo  mleka in mlečnih izdelkov. Mleko, ki se ga odkupuje, 

mora biti proizvedeno pri prodajalcu oziroma njegovih članih, ki je zdravstveno ustrezno 

(Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno 

obdelanega mleka in mlečnih izdelkov, 2004) pridelano pri proizvajalcu, ki ima veljavno 

dovoljenje za pridelavo in trženje, ter zbrano na lokaciji pod nadzorom VURS-a. Količina, 

kvaliteta in cena mleka se dogovarja z aneksi in temelji na veljavni zakonodaji in tržnih 

pogojih pri odkupu in prodaji mleka. 
 

Kmetom omenjenih občin se izhodiščna cena mleka, z nad 50.000 do 100.000 SŠMO/ml in z 

nad 250.000 do 400.000 ŠSC/ml izračuna glede na doseženo mesečno povprečno vrednost 

maščobne enote, ki znaša 7,34 sit/l in na beljakovinsko enoto, ki znaša 8,64 sit/l. Pokazatelji 

boljše oz slabše kakovosti pri mleku so SŠMO/ml oz. ŠSC/ml, kar se dodatno nagrajuje oz 

sankcionira (Šemrov, 2005). 
 

Za skupno število mikroorganizmov velja naslednji kriterij: 

0-50.000 SŠMO/ml  = 5% dodatka 

50.000 – 100.000 SŠMO/ml = ni dodatka 
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100.000 – 400.000 SŠMO/ml = 5% odbitka 

Nad 400.000 SŠMO/ml = 15% odbitka 

 

Za skupno število somatskih celic pa velja naslednje: 

0 - 400.000 ŠSC/ml = 5% dodatka 

400.000 – 600.000 ŠSC/ml = ni dodatka 

Nad 600.000 ŠSC/ml = 15% odbitka 
 

Na končno ceno mleka, ki jo kmetje zaslužijo morajo odkupovalcu za stroške plačati 4,5 sit/l, 

za prevoz 1 sit/l in mesečno 1900 sit za analize, kar kmetom z večjo mlečno proizvodnjo ne 

predstavlja tako velik strošek kot kmetom z manjšim številom živine (Šemrov, 2005). 
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3    MATERIAL IN METODE DELA 

3.1  ANKETNI VPRAŠALNIK ZA KMEČKA GOSPODARSTVA 

Pri zbiranju podatkov s kmečkih gospodarstev je bila uporabljena anketna metoda. Anketa je 

bila izvedena v mesecu aprilu 2005. Za pridobitev podatkov smo v jutranjih urah obiskali 

petnajst zbiralnic, ter tam anketirali gospodarje kmetij,  pri trinajstih kmetih, ki pa imajo 

lasten bazen smo anketo izvedli na njihovih kmetijah.  
 

Anketa je razdeljena na tri tematske sklope vprašanj. 

V prvem delu smo pridobili podatke o številu, starosti, izobrazbi in zaposlitvi družinskih 

članov, o kmetijskih zemljiščih v uporabi in o vrsti ter številu živali, ki jih na kmetiji imajo. 
 

V drugem delu smo nosilcem kmetij postavili vprašanja o mlečnih kvotah, s katerimi smo 

želeli ugotoviti poznavanje sistema mlečnih kvot ter mnenje o posledicah, ki jih kvote 

prinašajo ter kako se bodo na spremembe, ki jih kvote prinašajo na kmetiji odzvali. 
 

V tretjem delu smo želeli ugotoviti vzroke za trenutno stanje v prireji mleka na Notranjskem. 

Vprašanja so se nanašala na načrte na kmetiji v prihodnosti, poznavanje in mnenje o 

podporah, ter kje ležijo vzroki za nastale razmere na Notranjskem. 
 

V prvem delu vprašalnika je šlo za zbiranje konkretnih podatkov v obliki odprtega tipa, drugi 

in tretji del pa je bil sestavljen v obliki zaprtega tipa in je šlo za izbiranje med različnimi 

trditvami. Anketa je v celoti prikazana v prilogi F. 

 
 
3.2  IZBIRA IN OPIS OBČIN  

Anketno raziskavo smo opravili na področju Notranjske in sicer v treh za Notranjsko zelo 

tipičnih občinah občini Cerknica, Bloke in Loška dolina. Ker je v teh treh občinah skupno 56 

kmetov, ki se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo smo se odločili v anketo vključiti vse. Ker je 

pet kmetov odklonilo sodelovanje nam podatkovno osnovo predstavljajo odgovori 

gospodarjev iz 51 kmetij, ki so  trenutno vključeni v odkup mleka preko KGZ Cerknica z.o.o. 
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3.3  PRISTOP PRI OBDELAVI PODATKOV 

Prikazani podatki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom od 51 nosilcev kmetij iz treh 

notranjskih občin. Anketne podatke smo razvrstili v več skupin in sicer glede na starost, 

občino prebivališča, količino oddanega mleka ter izobrazbo nato pa vsakemu dodali 

pripadajoče odgovore na vprašanja od 4-16. 
 

Glede na starost smo anketirance razdelili v  tri starostne razrede:  

starostni razred 1: nosilci kmetij stari do 49 let 

starostni razred 2: nosilci kmetij stari od 50-69 let 

starostni razred 3: nosilci kmetij stari 70 let in več 
 

Glede na kraj prebivališča smo anketirance razdelili v tri občine: 

- občina Cerknica 

- občina Loška dolina 

 - občina Bloke 
 

Glede na izobrazbo so bili anketiranci razvrščeni v štiri razrede: 

- nedokončana formalna izobrazba  

- končana osnovna šola 

- končana poklicna šola  

- končana tehnična šola, gimnazija 
 

Glede na letno količino oddanega mleka smo anketirance razvrstili v tri razrede. Pri opisu 

kmetij smo uporabljali izraze manjša, srednja in večja kmetija, kar pomeni: 

 - manjša prireja do 9.999 kg letne prireje mleka; 

 - srednja prireja od 10.000 – 39.999 kg letne prireje mleka; 

 - večja prireja od 40.000 in več kg letne prireje mleka.  
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4    REZULTATI 

4.1  PREDSTAVITEV ANKETIRANIH KMETIJ 

4.1.1  Socioekonomski podatki 

Anketirani nosilci kmečkih gospodarstev so v povprečju stari 63 let. Najpogosteje zastopana 

starostna skupina nosilcev kmetij je v starostni skupini od 50 do 69 let, v kateri je 45 

odstotkov anketiranih. 37 odstotkov kmetov je starih nad 70 let, kot je prikazano na sliki 5 pa 

je le 18 odstotkov anketirancev mlajših od 49 let. 

 

70 let in več
37%

50 - 69 let
45%

do 49 let 18%

 
Slika 5: Delež števila nosilcev kmetij v posameznem starostnem razredu 
 
 
Podatki o izobrazbeni strukturi (slika 6) prikazujejo, da ima kar 57 odstotkov anketiranih 

gospodarjev končano osnovno šolo, 6 odstotkov pa je brez formalne izobrazbe. Poklicno 

šolanje je končalo 31 odstotkov anketirancev. Od 51 anketiranih gospodarjev kmetij imajo le 

trije končano srednjo šolo, kar na sliki 2 predstavlja 6 odstotkov. Višješolske izobrazbe nima 

nihče. 
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Slika 6: Izobrazbena struktura nosilcev kmetij 
 
 
Anketirana kmečka gospodinjstva imajo v povprečju štiri družinske člane.  
 

Kot je razvidno iz slike 7 so anketirani nosilci kmečkih gospodarstev v 60-ih odstotkih 

upokojenci, od tega jih je upokojenih izven kmetijstva 63 odstotkov, 37 odstotkov pa iz 

kmetijstva. Delež samozaposlenih predstavlja 18 odstotkov anketiranih, 6 odstotkov pa je 

dodatno ali začasno zaposlenih. Brez zaposlitve oziroma brez urejenega zavarovanja je 16 

odstotkov anketiranih kmetov.  

 

16%

6%

18%

22%

38%
brez zaposlitve
dodatna ali začasna zaposlitev
samo-zaposlitev
upokojenec iz kmetijstva
upokojenec izven kmetijstva

 
Slika 7: Zaposlitvena struktura nosilcev kmetij 
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4.1.2  Površine in stalež 

Povprečna velikost vseh zemljišč v uporabi z gozdom in najetimi površinami je 28,10 

hektarjev. Od tega kmetijska zemljišča v uporabi predstavljajo v povprečju 11,12 hektarjev, 

gozd 11,33 hektarjev, najete površine pa  povprečno 7,88 hektarjev na kmetijo. Kmečka 

gospodarstva, zajeta v naši raziskavi imajo v povprečju skupno 14 glav goveda od tega 7 krav 

molznic na kmetijo. Vseh živali je na kmetijo  povprečno 20. 

Kmetije smo glede na ha kmetijskih zemljišč razdelili v tri razrede: 

razred 1: do 5,00 ha 

razred 2: od 5,01 – 15,00 ha 

razred 3: 15,01 ha in več 

 

20%

60%

20%
do 5,00 ha kmetijskih zemljišč

od 5,01 do 15,00 ha kmetijskih zemljišč

15,01 ha in več kmetijskih zemljišč

 
Slika 8: Število kmetij po posameznih velikostnih razredih 
 
 
Kot je iz slike 8 razvidno je največ 31 kmetij, znotraj razreda, kjer razpolagajo z 5,01 do 15 ha 

kmetijskih zemljišč. Povprečna velikost kmetijskih zemljišč na kmetijo v tem razredu znaša 

9,98 ha. Na kmetiji imajo povprečno 6 krav molznic oziroma 11 glav goveda, povprečno 

skupno število vseh živali na kmetiji pa je 17.  
 

V velikostni razred, kjer razpolagajo z do 5 ha kmetijskih zemljišč se je razvrstilo 10 kmetij. 

Povprečna velikost kmetijskih zemljišč na kmetijo v tem razredu znaša 4,75 ha. Na kmetiji 

imajo povprečno 4 krave molznice oziroma 8 glav goveda. Povprečno skupno število vseh 

živali na kmetiji z do 5 ha kmetijskih zemljišč je 13. 

V velikostni razred z najmanj 15,01 ha kmetijskih zemljišč se je uvrstilo 10 kmetij. Povprečna 

velikost kmetijskih zemljišč na kmetijo v tem razredu znaša 21,04 ha. Na teh kmetijah redijo 
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povprečno 12 krav molznic oziroma 28 glav vsega goveda. Na kmetijah, kjer razpolagajo z 

največ kmetijskimi površinami raziskovanih občin je povprečno število vseh živali na kmetiji 

33.  

 

4.1.3  Proizvodnja 

Obseg letne prireje mleka na kmetijah, ki oddajajo mleko je v povprečju 21.821 l mleka na 

leto s povprečno 4,06 % mlečne maščobe. 
 

Kot je razvidno iz slike 9 se je največ, to je 43 odstotkov kmetij, uvrstilo med kmetije srednje 

prireje znotraj katerih je povprečno oddana letna količina mleka 18.890 litrov z 4,09% mlečne 

maščobe. V razred kmetij manjše prireje se je uvrstilo 37 odstotkov vseh anketiranih kmečkih 

gospodarstev. Znotraj razreda kmetij manjše prireje je bila povprečno oddana letna količina 

mleka 5.661 litrov z 4,02 % mlečne maščobe. V razred kmetij večje prireje se je uvrstilo 

najmanj to je 20 odstotkov anketiranih kmečkih gospodarstev. Te kmetije  v povprečju letno 

oddajo 58.970 litrov s povprečno 4,09 % mlečne maščobe. 

 

kmetija 
srednje prireje

43%

kmetija večje
prireje
20% kmetija      

manjše prireje
    37%

 
Slika 9: Velikostni razredi glede na oddano letno količino mleka 
4.2  MOTIVI ZA PRIREJO MLEKA 

4.2.1  Cilji pri kmetovanju 

Anketiranim nosilcem kmetij smo zastavili vprašanje o ciljih pri kmetovanju. Imeli so pet 

zapisanih  možnosti, ter možnost lastnega odgovora.  Kot je iz slike 10 razvidno se je izmed 

51 anketiranih kar 46 odstotkov odločilo za ohranitev kmetije za naslednje generacije. Drugi 

najpomembnejši cilj je veselje do kmetovanja, za katerega se je odločilo  20 odstotkov 
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kmetov. S 14-imi odstotki sledita odgovora imeti zaposlitev in plačo in odgovor ne vem. Za 

odgovor dobro zaslužiti in ustvarjati dobiček se ni odločil nihče, 6 odstotkov oziroma trije 

kmetje pa so podali svoj odgovor to je tradicija, hobi in življenje na kmetiji.  

 

46%

20%

14%

14%

6%

a: ohranitev kmetije za naslednje
generacije
b: veselje do kmetovanja

c: imeti zaposlitev in plačo, nimam
drugih možnosti
d: dobro zaslužiti, ustvarjati dobiček

e: ne vem

f: drugo

 
Slika 10: Cilji anketiranih nosilcev kmetij pri kmetovanju  
 
 
Rezultate ankete smo razdelili po občinah. Ugotovili smo, da je največji odstotek in sicer 64 

odstotkov kmetov iz občine Loška dolina odgovorilo, da jim glavni cilj predstavlja ohranitev 

kmetije za naslednje generacije, sledi občina Cerknica z 59 odstotki ter občina Bloke z 30 

odstotki. Za odgovor veselje do kmetovanja se je odločilo največ kmetov v občini Loška 

dolina in sicer 36 odstotkov, v občini Bloke so se za ta odgovor odločili v 22 odstotkih, 

najmanj pa v občini Cerknica, kjer je tako odgovorilo samo 6 odstotkov anketiranih. 

Zanimivo je, da se v občini Loška dolina kmetje niso odločili za nobeno drugo možnost 

ponujenega odgovora. V občini Cerknica, je 24 odstotkov kmetov odgovorilo, da jim kmetija 

omogoča zaposlitev in plačo, kar je za 10 odstotkov več kot skupno povprečje, v občini Bloke 

pa se je za ta odgovor odločilo 13 odstotkov anketirancev. Največ kmetov, 26 odstotkov se je 

za odgovor ne vem odločilo v občini Bloke, 6 odstotkov pa v občini Cerknica (preglednica 4). 

 
Preglednica 4: Cilji pri kmetovanju glede na občino prebivališča anketiranih nosilcev kmetij 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 10 59 7 30 7 64 24 47 
b 1 6 5 22 4 36 10 20 
c 4 24 3 13 0 0 7 14 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 
e 1 6 6 26 0 0 7 14 
f 1 6 2 9 0 0 3 6 

Odgovori: 
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a – ohranitev kmetije za naslednje generacije; b – veselje do kmetovanja; c – imeti zaposlitev in plačo, nimam 
drugih možnosti; d – dobro zaslužiti, ustvarjati dobiček; e – ne vem; f  – drugo 
 
 
Največ, kar 57 odstotkov kmetov  iz srednjega starostnega razreda od 50 do 69 let želi 

ohraniti kmetijo za naslednje generacije. Tudi druga dva razreda sta na to vprašanje 

odgovarjala z največ odstotki s to razliko, da je v starostnem razredu 70 let in več odstotek kar 

za 15 odstotkov nižji od skupnega povprečja. Za  veselje do kmetovanja se je odločilo največ 

mlajših gospodarjev in sicer 22 odstotkov, vendar sta tudi druga dva razreda glede na odstotke 

odgovarjala podobno (preglednica 5). Zanimivo je, da se je za odgovor imeti zaposlitev in 

plačo ter nimam drugih možnosti odločilo največ to je 16 odstotkov nosilcev kmetij starejših 

od 70 let, ter najmanj to je 11 odstotkov mlajših gospodarjev. Odgovor ne vem narašča s 

starostjo, saj ni v razredu do 49 let nihče tako odgovoril, najpogosteje pa so se za to možnost 

odločali gospodarji stari nad 70 let. Glede na starostne razrede je v vseh treh razredih glavni 

cilj enak. Iz preglednice 5 je razvidno, da je ne glede na starost anketirancev glavni cilj 

ohranitev kmetije za naslednje generacije. Na vprašanje o ciljih pri kmetovanju so nosilci 

kmetij iz treh starostnih razredov  odgovarjali podobno, tako da vpliv starosti pri tem 

vprašanju ni izrazit. 
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Preglednica 5: Cilji pri kmetovanju glede na starost anketiranih nosilcev kmetij 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 5 56 13 57 6 32 24 47 
b 2 22 4 17 4 21 10 20 
c 1 11 3 13 3 16 7 14 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 
e 0 0 3 13 4 21 7 14 
f 1 11 0 0 2 11 3 6 

Odgovori: 
a – ohranitev kmetije za naslednje generacije; b – veselje do kmetovanja; c – imeti zaposlitev in plačo, nimam 
drugih možnosti; d – dobro zaslužiti, ustvarjati dobiček; e – ne vem; f  – drugo 
 
 
Kot je razvidno iz preglednice 6, želijo nosilci kmetij brez formalne izobrazbe in nosilci z 

najvišjo, to je srednješolsko izobrazbo kar z 67 odstotki ohraniti kmetijo za naslednje 

generacije, sledijo jim kmetje s 50 odstotki s končano poklicno šolo in z 41 odstotki kmetje z 

osnovnošolsko izobrazbo. Za veselje do kmetovanja se od kmetov brez končane formalne 

izobrazbe ni odločil nihče, so se pa v največjem deležu s kar 33 odstotki odločali za odgovor 

imeti zaposlitev in plačo ter nimam drugih možnosti. Ugotovili smo, da z višjo izobrazbo 

pada odstotek odgovorov, ki pomeni imeti zaposlitev in plačo, ter nimam drugih možnosti. 

Glede na izobrazbene razrede so se za odgovor ne vem odločali z 24 odstotki samo kmetje z 

osnovnošolsko izobrazbo. Glede na izobrazbo je v vseh skupinah prevladujoči cilj ohranitev 

kmetije za naslednje generacije, ostali odgovori pa so neodvisni od stopnje izobrazbe. Iz 

podatkov v preglednici 6 lahko predvidevamo, da je kmetovalcem brez formalne izobrazbe 

drugi najpomembnejši cilj imeti zaposlitev in plačo, ker nimajo drugih možnosti.  

 
Preglednica 6: Cilji pri kmetovanju glede na stopnjo izobrazbe anketiranih nosilcev kmetij 
odgovor brez formalne  osnovna  poklicna  srednja  skupaj  

  izobrazbe  % šola %  šola %  šola %    % 
a 2 67 12 41 8 50 2 67 24 47 
b 0 0 6 21 3 19 1 33 10 20 
c 1 33 3 10 3 19 0 0 7 14 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
e 0 0 7 24 0 0 0 0 7 14 
f 0 0 1 3 2 13 0 0 3 6 

Odgovori: 
a – ohranitev kmetije za naslednje generacije; b – veselje do kmetovanja; c – imeti zaposlitev in plačo, nimam 
drugih možnosti; d – dobro zaslužiti, ustvarjati dobiček; e – ne vem; f  – drugo 
 
 
Rezultate smo glede na letno oddano količino mleka razdelili v tri velikostne razrede. 

Ugotovili smo, da je 60 odstotkov kmetov, katerih kmetije spadajo pod kmetije večje prireje 

odgovorilo, da želijo ohraniti kmetijo za naslednje generacije, sledijo kmetije manjše prireje, 
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v najmanjšem odstotku pa so se za ta odgovor odločali gospodarji kmetij srednje prireje. Za 

odgovor veselje do kmetovanja so se v največjem deležu odločali gospodarji kmetij srednje 

prireje, ki so na to vprašanje odgovorili kar z 32 odstotki, sledijo jim gospodarji kmetij 

manjše prireje z 11 odstotki ter gospodarji kmetij večje prireje z 10 odstotki. Ugotovili smo, 

da na odstotke pri cilju imeti zaposlitev in plačo, ter nimam drugih možnosti vpliva velikost 

kmetije. Kot je razvidno iz preglednice 7 se je za odgovor imeti zaposlitev in plačo, nimam 

drugih možnosti odločilo komaj 11 odstotkov kmetov kmetij manjše prireje, ter največ to je 

20 odstotkov gospodarjev kmetij večje prireje. Vpliv velikosti kmetij je viden tudi pri 

odgovoru ne vem, saj se odstotki glede na velikost kmetije manjšajo (preglednica 7). 

 
Preglednica 7: Cilji pri kmetovanju glede na velikost kmetije anketiranega gospodarja 
 odgovor kmetija  kmetija  kmetija  skupaj  

 manjše prireje % srednje prireje % večje prireje %  % 
a 10 53 8 36 6 60 24 47 
b 2 11 7 32 1 10 10 20 
c 2 11 3 14 2 20 7 14 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 
e 3 16 3 14 1 10 7 14 
f 2 11 1 5 0 0 3 6 

Odgovori: 
a – ohranitev kmetije za naslednje generacije; b – veselje do kmetovanja; c – imeti zaposlitev in plačo, nimam 
drugih možnosti; d – dobro zaslužiti, ustvarjati dobiček; e – ne vem; f  – drugo 
 
 
4.3  POZNAVANJE UREDITVE TRGA Z MLEKOM 

4.3.1  Poznavanje sistema mlečnih kvot 

Anketirane nosilce kmetij smo vprašali ali lahko trdijo, da poznajo sistem mlečnih kvot 

oziroma njihov cilj. Imeli so štiri zapisane  možnosti.  Kot je iz slike 11 razvidno se je največ 

kar 45 odstotkov kmetov odločilo za odgovor nekaj vem. Sledi odgovor še kar poznam s 25 

odstotki ter s 24 odstotki odgovor ne poznam. Samo 6 odstotkov kmetov je odgovorilo, da so 

s sistemom mlečnih kvot seznanjeni precej podrobno. 
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Slika 11: Seznanjenost gospodarjev kmetij s sistemom mlečnih kvot 
 
 
Odgovore na vprašanje 5 iz ankete smo razdelili po občinah. Ugotovili smo, da so se kmetje 

iz vseh treh občin z  največjimi odstotki odločali za odgovor nekaj vem. Za odgovor nekaj 

vem se je odločilo 54,5 odstotkov kmetov iz občine Loška dolina, sledi občina Cerknica z 

47,1 odstotki in nato občina Bloke z 39,1 odstotki. Kmetje iz občine Bloke so tudi na odgovor 

ne poznam odgovarjali z enakimi odstotki kot na odgovor nekaj vem (preglednica 8). Drugi 

najpogostejši odgovor v občinah Cerknica in Loška dolina je bil odgovor še kar poznam, v 

občini Bloke pa so kmetje odgovor še kar poznam postavili na tretje mesto z 17,4 odstotki. 

Najmanj kmetov meni, da so seznanjeni s sistemom mlečnih kvot precej podrobno. V občini 

Cerknica se je za ta odgovor odločilo 11,8 odstotkov, v občini Bloke pa 4,3 odstotke kmetov. 

Izmed anketiranih kmetov občine Loška dolina noben ni mnenja, da je s sistemom mlečnih 

kvot seznanjen precej podrobno (preglednica 8). Glede na strukturo odgovorov po občinah 

smo ugotovili, da vpliva občine ni zaznati, saj so kmetje vseh občin odgovarjali podobno. 

 
Preglednica 8: Poznavanje sistema mlečnih kvot glede na občino prebivališča anketiranega gospodarja 
 odgovor Cerknica  % Bloke  % Loška dolina % skupaj % 

a 2 11,8 9 39,1 1 9,1 12 23,5 
b 8 47,1 9 39,1 6 54,5 23 45,1 
c 5 29,4 4 17,4 4 36,4 13 25,5 
d 2 11,8 1 4,3 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – ne poznam; b – nekaj vem; c – še kar poznam; d – seznanjen sem precej podrobno 
 
Z analizo vprašanja, ki se je glasil ali lahko trdite, da poznate sistem mlečnih kvot oziroma 

motive za njihovo uvedbo smo ugotovili, da so na odgovor ne poznam z največ kar 47,4 

odstotki odgovorili gospodarji kmetij stari 70 let in več, z 13 odstotki jim sledijo gospodarji 
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kmetij stari od 50-69 let, mlajši gospodarji do 49 let pa tega odgovora niso podali. Iz 

odgovora na vprašanje o poznavanju sistema mlečnih kvot, je razločiti, da nepoznavanje 

narašča s starostjo nosilcev kmetij. Glede na odstotke odgovorov je bil med vsemi tremi 

starostnimi razredi najpogosteje izbran odgovor nekaj vem. Kar 66,7 odstotkov gospodarjev 

kmetij starih do 49 let se je odločilo za odgovor nekaj vem, ostalih 33,3 odstotkov pa se je 

odločilo za odgovor še kar poznam. Iz skupine mlajših gospodarjev ni nihče mnenja, da je s 

sistemom mlečnih kvot seznanjen precej podrobno, ker se za odgovor d ni odločil nihče, prav 

tako se za odgovor d ni odločil nihče iz skupine gospodarjev od 70 let dalje. Za odgovor d se 

je odločilo 13 odstotkov kmetov iz srednje starostne skupine (preglednica 9). 

 
Preglednica 9: Poznavanje sistema mlečnih kvot glede na starost anketiranega nosilca kmetije 
odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 0 0,0 3 13,0 9 47,4 12 23,5 
b 6 66,7 12 52,2 5 26,3 23 45,1 
c 3 33,3 5 21,7 5 26,3 13 25,5 
d 0 0,0 3 13,0 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – ne poznam; b – nekaj vem; c – še kar poznam; d – seznanjen sem precej podrobno  
 
 
Iz preglednice 10 je razvidno, da na poznavanje mlečnih kvot precej močno vpliva stopnja 

izobrazbe nosilcev kmetij. Za odgovor ne poznam je vpliv izobrazbe izrazit, saj se je največ 

kar 33,3 odstotkov kmetov z najnižjo stopnjo izobrazbe odločilo za ta odgovor, potem pa 

glede na izobrazbo odstotki padajo, medtem ko kmetje z najvišjo to je srednješolsko 

izobrazbo tega odgovora niso podali. V vseh izobrazbenih razredih je bil najpogostejši 

odgovor nekaj vem, so pa vsi kmetje, ki so precej podrobno seznanjeni s sistemom mlečnih 

kvot končali poklicno šolo. 
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Preglednica 10: Poznavanje sistema mlečnih kvot glede na stopnjo izobrazbe anketiranega nosilca kmetije 
odgovor brez formalne  osnovna  poklicna  srednja  skupaj  

 izobrazbe % šola % šola % šola %  % 
a 1 33,3 8 27,6 3 18,8 0 0,0 12 23,5
b 2 66,7 13 44,8 6 37,5 2 66,7 23 45,1
c 0 0,0 8 27,6 4 25,0 1 33,3 13 25,5
d 0 0,0 0 0,0 3 18,8 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: a – ne poznam; b – nekaj vem; c – še kar poznam; d – seznanjen sem precej podrobno 

 
 
Iz odgovora na vprašanje o poznavanju sistema mlečnih kvot, je jasno razločiti, da poznavanje 

narašča z velikostjo kmetije (glede na oddano količino mleka). Da ne poznajo sistema 

mlečnih kvot se je kot je iz preglednice 11 razvidno odločilo samo 10 odstotkov gospodarjev 

kmetije večje prireje ter 36,8 odstotkov kmetov kmetij manjše prireje. Opaziti je tudi, da so 

gospodarji kmetij manjše prireje odgovarjali z največ odstotki na odgovor a in b, gospodarji 

kmetij srednje prireje so največkrat izbrali odgovor nekaj poznam, gospodarji kmetij večje 

prireje pa odgovor še kar poznam. Z analizo tega vprašanja smo ugotovili, da so seznanjeni 

precej podrobno predvsem gospodarji kmetij večje prireje.  

 
Preglednica 11: Poznavanje sistema mlečnih kvot glede na velikost kmetije anketiranega gospodarja 
odgovor  kmetija  kmetija  kmetija  skupaj  

 manjše prireje  % srednje prireje % večje prireje %  % 
a 7 36,8 4 18,2 1 10,0 12 23,5 
b 7 36,8 14 63,6 2 20,0 23 45,1 
c 5 26,3 4 18,2 4 40,0 13 25,5 
d 0 0,0 0 0,0 3 30,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – ne poznam; b – nekaj vem; c – še kar poznam; d – seznanjen sem precej podrobno 

 

4.3.2  Posledica morebitnega znižanja cene mleka in ukinitev direktnega plačila 

Gospodarje kmetij smo vprašali, kaj bi storili v hipotetičnem primeru, če cena mleka pade za 

20 odstotkov in to ne bi bilo nadomeščeno z direktnim plačilom. Imeli so tri možne odgovore 

in sicer opustil bom mlečno proizvodnjo, obdržal bom proizvodnjo ter odgovor zmanjšal in 

postopno bom preusmeril proizvodnjo. Skoraj polovica kmetov natančneje 47 odstotkov bi v 

tem primeru opustila mlečno proizvodnjo. Za zmanjšanje in postopno preusmeritev 

proizvodnje bi se odločilo 39 odstotkov kmetov, 14 odstotkov pa bi kljub temu obdržalo 

proizvodnjo (slika 12). 
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a: opustil mlečno
proizvodnjo

b: obdržal proizvodnjo

c: zmanjšal in postopno
preusmeril proizvodnjo

 
Slika 12: Odziv anketiranih nosilcev kmetij na morebitno znižanje cene mleka in ukinitev direktnega plačila 
 
 
Če bi cena mleka padla za 20 odstotkov in to ne bi bilo nadomeščeno z direktnim plačilom bi 

kmetje iz občine Cerknica v 41,2 odstotkih zmanjšali in postopno preusmerili svojo 

proizvodnjo. Kot je iz preglednice 12 razvidno, bi 35,3 odstotkov kmetov občine Cerknica 

opustilo mlečno proizvodnjo, 23,5 odstotkov pa bi proizvodnjo obdržalo. V občini Bloke bi 

kar 65,2 odstotkov kmetov opustilo mlečno proizvodnjo, 30,4 odstotkov kmetov bi 

proizvodnjo zmanjšalo in postopno preusmerilo, zelo malo, samo 4,3 odstotke kmetov pa bi 

obdržalo proizvodnjo. V občini Loška dolina bi 66,7 odstotkov kmetov zmanjšalo in postopno 

preusmerilo proizvodnjo, 33,3 odstotkov kmetov bi proizvodnjo opustilo, 22,2 odstotka 

kmetov pa bi proizvodnjo obdržalo. Po analizi tega vprašanja ni ugotoviti pretiranih razlik 

glede na občine. Kmetje bi po večini opustili oziroma preusmerili proizvodnjo, zelo malo pa 

bi jih bilo pripravljenih obdržati proizvodnjo. 

 
Preglednica 12: Odziv anketiranih gospodarjev na morebitno znižanje cene mleka in ukinitev direktnega plačila 
glede na občine 
odgovor  Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 6 35,3 15 65,2 3 33,3 24 47,1 
b 4 23,5 1 4,3 2 22,2 7 13,7 
c 7 41,2 7 30,4 6 66,7 20 39,2 

Odgovori: 
a – opustil mlečno proizvodnjo; b – obdržal proizvodnjo; c – zmanjšal in postopno preusmeril proizvodnjo 
 
 
Iz preglednice 13 je razvidno, da bi mlečno proizvodnjo v primeru da mleku pade cena za 20 

odstotkov in tega ne bi nadomestili z direktnim plačilom opustilo najmanj to je 11,1 odstotek 

gospodarjev starih do 49 let in največ kar  63,2 odstotka gospodarjev v starostnem razredu 70 
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let in več. Da bi obdržali proizvodnjo so se  največkrat odločali mlajši gospodarji ter z 

najmanj odstotki najstarejši nosilci gospodarstev. Ravno tak trend je opaziti pri odgovoru c, 

kjer so najmlajši gospodarji kmetij v kar 44,4 odstotkih pripravljeni zmanjšati in postopno 

preusmeriti proizvodnjo s starostjo gospodarjev pa odstotki pri tem odgovoru padajo. Glede 

na strukturo podatkov lahko predvidevamo, da je starost pomembno vplivala na odločanje pri 

odgovorih. 

 
Preglednica 13: Odziv anketiranih gospodarjev na morebitno znižanje cene mleka in ukinitev direktnega plačila 
glede na starost 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 1 11,1 11 47,8 12 63,2 24 47,1 
b 4 44,4 2 8,7 1 5,3 7 13,7 
c 4 44,4 10 43,5 6 31,6 20 39,2 

Odgovori: 
a – opustil mlečno proizvodnjo; b – obdržal proizvodnjo; c – zmanjšal in postopno preusmeril proizvodnjo 

 
 
Kot je iz preglednice 14 razvidno lahko predvidevamo, da je vpliv izobrazbe izražen. Najbolj 

je izražen pri odgovoru opustil bom mlečno proizvodnjo, saj se jasno vidi trend padanja 

odstotkov z višanjem izobrazbe. Kmetje z najnižjo izobrazbo so se v 66,7 odstotkih odločili 

za ta odgovor, anketirani kmetje z najvišjo izobrazbo pa z 33,3 odstotki. Vpliv izobrazbe je 

opazen tudi pri odgovoru, da bi obdržali proizvodnjo, saj se za to možnost ni odločil nihče iz 

razreda kmetov brez formalne izobrazbe, medtem ko se je največ kmetov s končano srednjo 

šolo odločilo, da bi proizvodnjo v 33,3 odstotkih obdržali. Kmetje s končano poklicno šolo bi 

se v večini odločali za zmanjšanje in preusmeritev proizvodnje, sledijo jim kmetje z 

osnovnošolsko izobrazbo, kmetje z najnižjo in najvišjo izobrazbo pa so na ta odgovor 

odgovarjali z enakimi 33,3 odstotki. 

 
Preglednica 14: Odziv anketiranih gospodarjev na morebitno znižanje cene mleka in ukinitev direktnega plačila 
glede na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne  osnovna  poklicna  srednja  skupaj  

 izobrazbe % šola % šola % šola %  % 
a 2 66,7 15 51,7 6 46,2 1 33,3 24 47,1
b 0 0,0 3 10,3 3 23,1 1 33,3 7 13,7
c 1 33,3 11 37,9 7 53,8 1 33,3 20 39,2

Odgovori: 
a – opustil mlečno proizvodnjo; b – obdržal proizvodnjo; c – zmanjšal in postopno preusmeril proizvodnjo 
 
 
Gospodarji kmetij večje prireje so se pri tem vprašanju v 60 odstotkih odločili, da bi zmanjšali 

in postopno preusmerili proizvodnjo, 40 odstotkov bi jih obdržalo proizvodnjo nihče pa ne bi 
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opustil proizvodnje. Ravno obratno velja za gospodarje kmetij manjše prireje, ki bi se v 57,9 

odstotkih odločili opustiti proizvodnjo, 31,6 odstotkov kmetov bi zmanjšalo in postopno 

preusmerilo proizvodnjo, 10,5 odstotkov kmetov pa bi proizvodnjo opustilo. Kar 59,1 

odstotek kmetov kmetij srednje prireje bi opustilo mlečno proizvodnjo, 36,4 odstotkov 

kmetov bi zmanjšalo in postopno preusmerilo proizvodnjo, samo 4,5 odstotkov kmetov pa bi 

obdržalo proizvodnjo. Iz odgovorov lahko predvidevamo, da je vpliv velikosti izražen 

(preglednica 15). 

 
Preglednica 15: Odziv anketiranih gospodarjev na morebitno znižanje cene mleka in ukinitev direktnega plačila 
glede na velikost kmetije 
odgovor kmetija  kmetija  kmetija  skupaj  

  manjše prireje % srednje prireje % večje prireje %  % 
a 11 57,9 13 59,1 0 0,0 24 47,1 
b 2 10,5 1 4,5 4 40,0 7 13,7 
c 6 31,6 8 36,4 6 60,0 20 39,2 

Odgovori: 
a – opustil mlečno proizvodnjo; b – obdržal proizvodnjo; c – zmanjšal in postopno preusmeril proizvodnjo 
 

4.3.3  Posledice dodelitve mlečnih kvot in dodaten nakup 

Gospodarje kmetij smo vprašali, kaj nameravajo po podelitvi mlečnih kvot. Rezultat je, da bo 

kar 80 odstotkov kmetov proizvajalo isto količino mleka kot sedaj brez želje dokupa mlečnih 

kvot. Povečati proizvodnjo in dokupiti kvote namerava 16 odstotkov anketirancev, samo 4 

odstotki kmetov pa nameravajo opustiti kmetovanje in kvote prodati. 

 

16%

4%

80%

a: proizvodnjo povečati in dokupiti
kvote

b: opustiti kmetovanje in kvote prodati

c: proizvajati isto količino mleka kot
sedaj brez želje dokupa mlečnih kvot

 
Slika 13: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot 
Pri prejšnjem vprašanju je 16 odstotkov kmetov odgovorilo, da nameravajo proizvodnjo 

povečevati in dokupiti kvote. Z naslednjim vprašanjem smo želeli ugotoviti do koliko denarja 

so pripravljeni odšteti za nakup kvote. Imeli so štiri možnosti in sicer odgovor do 100 SIT,  
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odgovor do 250 SIT, odgovor več kot 250 SIT in odgovor ne bom dokupil. Kot je že iz 

odgovorov prejšnjega vprašanja razvidno 84 odstotkov kmetov kvot ne bi dokupilo (slika 13 

in slika 14). Izmed 16 odstotkov kmetov ki kvote nameravajo dokupiti bi jih bilo 10 odstotkov 

pripravljenih odšteti za nakup dodatne kvote do 100 SIT, 4 odstotki bi bili pripravljeni odšteti 

do 250 SIT in le dva odstotka več kot 250 SIT. 

 

84%

10%
4%

2% a: do 100 SIT

b: do 250 SIT

c: več kot 250 SIT

d: ne bom dokupil

 
Slika 14: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne mlečne kvote 
 
 
Kot je iz preglednice 16 razvidno, pretiranih razlik znotraj občin pri odgovarjanju na 

vprašanje ni opaziti. Kmetje vseh treh občin so z največ odstotki odgovarjali, da bodo 

proizvajali isto količino mleka kot sedaj brez želje dokupa mlečnih kvot, nato pa je sledil 

odgovor, da nameravajo proizvodnjo povečevati in dokupiti kvote. V občini Cerknica in 

občini Loška dolina se nihče ni odločil za odgovor, da bo opustil kmetovanje, medtem ko jih 

v občini Bloke to namerava storiti 8,7 odstotkov (preglednica 16).  

 
Preglednica 16: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot glede na občine 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 2 11,8 4 17,4 2 18,2 8 15,7 
b 0 0,0 2 8,7 0 0,0 2 3,9 
c 15 88,2 17 73,9 9 81,8 41 80,4 

Odgovori: 
a – proizvodnjo povečevati in dokupiti kvote; b – opustiti kmetovanje in kvote prodati; c – proizvajati isto 
količino mleka kot sedaj brez želje dokupa mlečnih kvot 
Večina kmetov ni pripravljenih dokupiti mlečnih kvot. Znotraj občin ni opaziti odstopanj, saj 

je največ kmetov, ki so pripravljeni kvote dokupiti pripravljenih odšteti do 100 SIT. Kmetje iz 

občine Cerknica višje cene niso pripravljeni plačati, medtem ko bi 8,7 odstotkov kmetov 
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občine Bloke odštela do 250 SIT in 9,1 odstotek kmetov občine Loška dolina več kot 250 SIT 

(preglednica 17). 

 
Preglednica 17: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne mlečne kvote glede na občine 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 2 11,8 2 8,7 1 9,1 5 9,8 
b 0 0,0 2 8,7 0 0,0 2 3,9 
c 0 0,0 0 0,0 1 9,1 1 2,0 
d 15 88,2 19 82,6 9 81,8 43 84,3 

Odgovori: 
a – do 100 SIT; b – do 250 SIT; c – več kot 250 SIT; d – ne bom dokupil 
 
 
Kot nam v preglednici 18 kažejo podatki lahko predvidevamo, da je starost kot opazovani 

dejavnik pri tem vprašanju izrazita. Proizvodnjo nameravajo povečevati in dokupiti kvote 

predvsem mlajši kmetje, z najmanj 5,3 odstotki pa kmetje iz starostnega razreda 70 let in več. 

Kvote bi prodali in opustili kmetovanje samo kmetje iz starostnega razreda od 50-69 let. Za 

proizvodnjo iste količine mleka brez dokupa mlečnih kvot pa so se z največ kar 94,7 odstotki 

odločali kmetje stari 70 let in več, sledijo jim kmetje stari od 50-69 let in z 66,7 odstotki 

kmetje stari do 49 let. 

 
Preglednica 18: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot glede na starost 
odgovor  do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 3 33,3 4 17,4 1 5,3 8 15,7 
b 0 0,0 2 8,7 0 0,0 2 3,9 
c 6 66,7 17 73,9 18 94,7 41 80,4 

Odgovori: 
a – proizvodnjo povečevati in dokupiti kvote; b – opustiti kmetovanje in kvote prodati; c – proizvajati isto 
količino mleka kot sedaj brez želje dokupa mlečnih kvot 
 
 
Tudi glede cene, ki so jo kmetje pripravljeni plačati za nakup dodatne kvote je opaziti precej 

razlik med starostnimi razredi. Kar 94,7 odstotkov kmetov starejših od 70 ne namerava 

dokupiti mlečnih kvot, 5,4 odstotkov kmetov te starostne skupine pa bi plačalo samo do 100 

SIT. V drugi starostni skupini od 50-69 let 82,6 odstotkov kmetov ne bi dokupilo kvot, jih je 

pa 8,7 odstotkov pripravljenih plačati do 100 SIT ter ravno tak odstotek do 250 SIT. Najvišjo 

ceno več kot 250 SIT so pripravljeni plačati samo kmetje stari do 49 let (preglednica 19). 

 
Preglednica 19: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne mlečne kvote glede na starost 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 2 22,2 2 8,7 1 5,3 5 9,8 
b 0 0,0 2 8,7 0 0,0 2 3,9 
c 1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 2,0 
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d 6 66,7 19 82,6 18 94,7 43 84,3 
Odgovori: 
a – do 100 SIT; b – do 250 SIT; c – več kot 250 SIT; d – ne bom dokupil 
 
 
Kmetje so glede na doseženo raven izobrazbe na odgovor a odgovarjali različno. Opaziti je, 

da kmetje brez formalne izobrazbe ne bi povečevali proizvodnje in dokupili kvote, medtem, 

ko so kmetje z najvišjo izobrazbo odgovorili na to vprašanje z največ to je 66,7 odstotki. Kot 

je razvidno iz preglednice 20 pa so kmetje odgovarjali ravno nasprotno, saj nihče izmed 

kmetov z najvišjo izobrazbo ne namerava proizvajati iste količine mleka kot sedaj brez želje 

dokupa mlečnih kvot, medtem ko so se za to možnost kar v 100 odstotkih  odločili kmetje 

brez formalne izobrazbe. Z največ to je 33,3 odstotki bi opustili kmetovanje kmetje z najvišjo 

izobrazbo, kmetje s končano poklicno šolo in kmetje brez formalne izobrazbe ne bi opuščali 

kmetovanja medtem ko se je za opustitev kmetovanja odločilo 3,4 odstotke kmetov s končano 

osnovno šolo.  Pri odgovoru a in c lahko predvidevamo, da je vpliv izobrazbe izražen.  

 
Preglednica 20: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot glede na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne  osnovna  poklicna  srednja  skupaj  

  izobrazbe % šola % šola % šola %  % 
a 0 0,0 3 10,3 3 18,8 2 66,7 8 15,7
b 0 0,0 1 3,4 0 0,0 1 33,3 2 3,9 
c 3 100,0 25 86,2 13 81,3 0 0,0 41 80,4

Odgovori: 
a – proizvodnjo povečevati in dokupiti kvote; b- opustiti kmetovanje in kvote prodati; c- proizvajati isto količino 
mleka kot sedaj brez želje dokupa mlečnih kvot 
 
 
Za nakup mlečnih kvot  se kmetje brez formalne izobrazbe ne bi odločali. Velik delež kar 

93,1 odstotek kmetov s končano osnovno šolo prav tako ni pripravljen dokupiti mlečnih kvot. 

Največ kmetov s končano srednjo šolo je pripravljenih za nakup kvote plačati do 100 SIT. 

Kmetje s poklicno izobrazbo bi bili pripravljeni plačati v enakem razmerju to je 12,5 

odstotkov do 100 in do 250 SIT. Samo en kmet s končano osnovno šolo je pripravljen za 

dodatno kvoto plačati več kot 250 SIT. 

 
Preglednica 21: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne mlečne kvote glede na stopnjo 
izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 0 0,0 1 3,4 2 12,5 2 66,7 5 9,8 
b 0 0,0 0 0,0 2 12,5 0 0,0 2 3,9 
c 0 0,0 1 3,4 0 0,0 0 0,0 1 2,0 
d 3 100,0 27 93,1 12 75,0 1 33,3 43 84,3

Odgovori: 
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a – do 100 SIT; b- do 250 SIT; c- več kot 250 SIT; d- ne bom dokupil 
 
 
Iz odgovora na vprašanje o tem kaj kmetje nameravajo po podelitvi mlečnih kvot, je vpliv 

velikosti kmetije (glede na oddano količino mleka) viden. Za odgovor, da nameravajo 

proizvodnjo povečevati in dokupiti kvote so se odločali predvsem gospodarji kmetij večje 

prireje in 13,6 odstotkov gospodarjev kmetij srednje prireje. Gospodarji kmetij manjše prireje 

ne nameravajo povečevati proizvodnje in dokupiti kvot. Opustiti kmetovanje in prodati kvote 

namerava 5,3 odstotkov kmetov kmetij manjše prireje in nihče od gospodarjev kmetij večje 

prireje. Najpogostejši odgovor pri tem vprašanju je bil odgovor, da nameravajo proizvajati 

isto količino mleka kot sedaj brez želje dokupa mlečnih kvot. Z najvišjim odstotkom  94,7 so 

odgovarjali gospodarji kmetij manjše prireje, gospodarji kmetij srednje prireje so odgovorili 

na vprašanje c z 81,8 odstotki medtem ko so se je za ta odgovor odločilo 50 odstotkov 

gospodarjev kmetij večje prireje (preglednica 22). 

 
Preglednica 22: Odziv in nameni gospodarjev po podelitvi mlečnih kvot glede na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % Kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
A 0 0,0 3 13,6 5 50,0 8 15,7 
b 1 5,3 1 4,5 0 0,0 2 3,9 
c 18 94,7 18 81,8 5 50,0 41 80,4 

Odgovori: 
a – proizvodnjo povečevati in dokupiti kvote; b – opustiti kmetovanje in kvote prodati; c – proizvajati isto 
količino mleka kot sedaj brez želje dokupa mlečnih kvot 
 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo ali velikostna struktura kmetij vpliva na to, koliko 

so gospodarji pripravljeni plačati za nakup dodatne kvote. Iz podatkov je razvidno, da vsi 

gospodarji kmetij manjše prireje ne nameravajo dokupiti mlečnih kvot. Tudi večina kar 90,9 

odstotkov gospodarjev kmetij srednje prireje ne namerava dokupiti mlečnih kvot, 9,1 odstotek 

gospodarjev kmetij srednje prireje pa je pripravljenih plačati za nakup dodatne mlečne kvote 

do 100 SIT. Predvsem so pripravljeni dokupiti mlečne kvote gospodarji kmetij večje prireje. 

30 odstotkov gospodarjev kmetij večje prireje bi plačalo za nakup kvote do 100 SIT, 20 

odstotkov do 250 SIT in 10 odstotkov več kot 250 SIT. Glede na dobljene podatke lahko 

predvidevamo, da je vpliv velikosti precej izrazit, saj so za dokup mlečnih kvot zainteresirani 

predvsem kmetje kmetij večje prireje (preglednica 23). 

 
Preglednica 23: Mnenja gospodarjev o sprejemljivi višini cene za nakup dodatne mlečne kvote glede na velikost 
kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 
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 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 0 0,0 2 9,1 3 30,0 5 9,8 
b 0 0,0 0 0,0 2 20,0 2 3,9 
c 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 2,0 
d 19 100,0 20 90,9 4 40,0 43 84,3 

Odgovori: 
a – do 100 SIT; b – do 250 SIT; c – več kot 250 SIT; d – ne bom dokupil 
 
 
4.4  STANJE V PRIREJI MLEKA NA NOTRANJSKEM 

4.4.1  Zahteve po kakovosti mleka 

Glede kakovosti mleka so se zahteve v zadnjih desetih letih precej zaostrile. Najboljša 

kakovost je nagrajena, mleko s povečanim številom mikroorganizmov pa sankcionirano. 

Gospodarje kmetij smo vprašali, kaj menijo o sistemu nagrajevanja in sankcioniranja, 

povezanega s kriteriji kakovosti mleka. Kot je iz slike 15 razvidno je 53 odstotkov kmetov 

meni, da jim za enkrat še uspeva zagotavljati standardno kvaliteto mleka. 25 odstotkov 

kmetov se težko prilagaja vedno strožjim zahtevam in kriterijem, medtem ko jih je 22 

odstotkov mnenja, da je bolje plačano nadstandardno mleko dobra stimulacija za boljši 

zaslužek in k temu stremijo. 

 

25%

22%

53%

a: težko se prilagajamo vedno strožjim
zahtevam in kriterijem

b: menim, da je bolje plačano nadstandardno
mleko dobra stimulacija za boljši zaslužek in
stremimo k temu

c: za enkrat nam še uspeva zagotavljeti
standardno kvaliteto mleka

 
Slika 15: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje predpisov o kakovosti mleka 
 
 
Glede na strukturo odgovorov po občinah ni opaziti pretiranih razlik. V občini Cerknica in 

občini Loška dolina so najpogosteje odgovarjali, da jim za enkrat še uspeva zagotavljati 

standardno kvaliteto mleka, medtem ko največ, kar 47,8 odstotkov kmetov iz občine Bloke 
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meni, da se težko prilagajajo vedno strožjim zahtevam in kriterijem. Kmetje občine Bloke so 

na drugo mesto postavili odgovor, da jim za enkrat še uspeva zagotavljati standardno kvaliteto 

mleka. Da je bolje plačano nadstandardno mleko dobra stimulacija za boljši zaslužek meni 

36,4 odstotkov kmetov občine Loška dolina, 23,5 odstotkov kmetov občine Cerknica in 13 

odstotkov kmetov občine Bloke (preglednica 24). 

 
Preglednica 24: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje predpisov o kakovosti mleka 
glede na občine 
odgovor  Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 2 11,8% 11 47,8% 0 0,0% 13 25,5%
b 4 23,5% 3 13,0% 4 36,4% 11 21,6%
c 11 64,7% 9 39,1% 7 63,6% 27 52,9%

Odgovori: 
a – težko se prilagajamo vedno strožjim zahtevam in kriterijem; b – menim, da je bolje plačano nadstandardno 
mleko dobra stimulacija za boljši zaslužek in stremimo k temu; c – za enkrat nam še uspeva zagotavljati 
standardno kvaliteto mleka 
 
 
Glede na prikazane podatke v preglednici 25 lahko predvidevamo, da vpliv starosti pri tem 

vprašanju ni izražen. Kmetje vseh starostnih razredov so podobno odgovarjali na zastavljeno 

vprašanje. Največ kmetom vseh treh starostnih skupin za enkrat še uspeva zagotavljati 

standardno kvaliteto mleka. Da je prireja nadstandardnega mleka dobra stimulacija za  boljši 

zaslužek je odgovorilo 26,1 odstotkov kmetov starih 50-69 let, z 22,2 odstotki jim sledijo mlajši 

kmetje, z najmanj to je 15,8 odstotki pa so odgovarjali kmetje stari 70 let in več. Da se težko 

prilagajajo vedno strožjim zahtevam in kriterijem meni 31,6 odstotkov kmetov starih 70 let in 

več, nato sledijo kmetje stari do 49 let, najmanj pa se je za ta odgovor odločilo kmetov starih 

od 50-69 let. 

 
Preglednica 25: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje predpisov o kakovosti mleka 
glede na starost 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 2 22,2 5 21,7 6 31,6 13 25,5 
b 2 22,2 6 26,1 3 15,8 11 21,6 
c 5 55,6 12 52,2 10 52,6 27 52,9 

Odgovori: 
a – težko se prilagajamo vedno strožjim zahtevam in kriterijem; b – menim, da je bolje plačano nadstandardno 
mleko dobra stimulacija za boljši zaslužek in stremimo k temu; c – za enkrat nam še uspeva zagotavljati 
standardno kvaliteto mleka 
 
 
Podatki v preglednici 26 nam prikazujejo odgovore glede na izobrazbene razrede. Kmetje so 

znotraj izobrazbenih razredov odgovarjali zelo različno. Kmetje brez formalne izobrazbe so z 

66,7 odstotki odgovorili, da jim za enkrat še uspeva zagotavljati standardno kvaliteto mleka, 
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prav tako se je največji odstotek kmetov s končano osnovno šolo in poklicno šolo odločilo za 

ta odgovor. Kmetje s končano srednjo šolo so na prvo mesto postavili odgovor, da se težko 

prilagajajo vedno strožjim zahtevam, kmetje iz razreda brez formalne izobrazbe pa tega 

odgovora niso podali. Kar 33,3 odstotkov kmetov brez formalne izobrazbe meni, da je bolje 

plačano nadstandardno mleko dobra stimulacija za boljši zaslužek, sledijo jim kmetje s 

končano poklicno šolo, nato z 17,2 odstotki kmetje s končano osnovno šolo, kmetje s končano 

srednjo šolo pa tega odgovora niso izbrali. Glede na strukturo odgovorov lahko 

predvidevamo, da vpliv izobrazbe na odgovarjanje ni viden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 26: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje predpisov o kakovosti mleka 
glede na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 0 0,0 8 27,6 3 18,8 2 66,7 13 25,5
b 1 33,3 5 17,2 5 31,3 0 0,0 11 21,6
c 2 66,7 16 55,2 8 50,0 1 33,3 27 52,9

Odgovori: 
a – težko se prilagajamo vedno strožjim zahtevam in kriterijem; b – menim, da je bolje plačano nadstandardno 
mleko dobra stimulacija za boljši zaslužek in stremimo k temu; c – za enkrat nam še uspeva zagotavljati 
standardno kvaliteto mleka 
 
 
Kot je iz preglednice 27 razvidno so vsi kmetje glede na velikostne razrede na prvo mesto 

postavili odgovor, da jim za enkrat še uspeva zagotavljati standardno kvaliteto mleka. 26,3 

odstotkov gospodarjev kmetij manjše prireje, 31,8 odstotkov gospodarjev kmetij srednje 

prireje in 10 odstotkov gospodarjev kmetij večje prireje se težko prilagaja vedno strožjim 

zahtevam in kriterijem glede kakovosti mleka. 40 odstotkov gospodarjev kmetij večje prireje,  

22,7 odstotkov gospodarjev kmetij srednje prireje in 10,5 odstotkov gospodarjev kmetij 

manjše prireje pa je mnenja, da je bolje plačano nadstandardno mleko dobra stimulacija za 

boljši zaslužek in stremijo k temu. Vpliv velikosti kmetije pri tem vprašanju ni opazen. 

 
Preglednica 27: Mnenja in odzivi anketiranih nosilcev kmetij  na zaostrovanje predpisov o kakovosti mleka 
glede na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
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a 5 26,3 7 31,8 1 10,0 13 25,5 
b 2 10,5 5 22,7 4 40,0 11 21,6 
c 12 63,2 10 45,5 5 50,0 27 52,9 

Odgovori: 
a – težko se prilagajamo vedno strožjim zahtevam in kriterijem; b – menim, da je bolje plačano nadstandardno 
mleko dobra stimulacija za boljši zaslužek in stremimo k temu; c – za enkrat nam še uspeva zagotavljati 
standardno kvaliteto mleka 
 

4.4.2  Načrtovanje investicij na kmetiji 

V nadaljevanju nas je zanimalo ali gospodarji kmetij v prihajajočem letu na kmetiji načrtujejo 

kakšno večjo investicijo. Kot je iz slike 16 razvidno, kar 59 odstotkov kmetov na kmetiji v 

prihajajočem letu ne načrtuje investicije. Kmetijo namerava posodobiti 27 odstotkov 

gospodarjev. Širitev kmetije z dokupom zemlje načrtuje 6 odstotkov kmetov,  najem zemljišč 

pa 2 odstotka (1 kmetija). Dokup živine načrtujejo na dveh kmetijah (4 odstotki), na eni 

kmetiji (2 odstotka) pa načrtujejo  izgradnjo lastne zbiralnice. 

 

27%

59%

2%
4%

2%

6%

a: modernizacija oz. posodabljanje kmetije

b: širjenje kmetije z dokupom zemlje

c: širjenje kmetije z najeto zemljo

d: dokup živine

e: izgradnja lastne zbiralnice

f: ne

 
Slika 16: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu 
 
 
Glede na strukturo odgovorov o tem kakšne investicije kmetje v prihajajočem letu načrtujejo 

na svoji kmetiji med občinami ni posebnih razlik. Kot je iz preglednice 28 razvidno je bil 

najpogostejši odgovor pri kmetih vseh treh občin odgovor ne. V občini Cerknica namerava en 

kmet zgraditi lastno zbiralnico, en kmet namerava dokupiti živino in en kmet namerava širiti 

kmetijo z najeto zemljo. Največ in sicer 35,3 odstotkov kmetov v občini Cerknica namerava 

modernizirati oziroma posodobiti kmetijo, v občini Loška dolina 27,3 odstotkov ter v občini 
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Bloke 21,7 odstotkov. V občini Bloke nameravata dva kmeta širiti kmetijo z dokupom zemlje 

ter en dokupiti živino. V občini Loška dolina pa en kmet želi širiti kmetijo z dokupom zemlje 

(preglednica 28). 

 
Preglednica 28: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu glede na občine 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 6 35,3 5 21,7 3 27,3 14 27,5 
b 0 0,0 2 8,7 1 9,1 3 5,9 
c 1 5,9 0 0,0 0 0,0 1 2,0 
d 1 5,9 1 4,3 0 0,0 2 3,9 
e 1 5,9 0 0,0 0 0,0 1 2,0 
f 8 47,1 15 65,2 7 63,6 30 58,8 

Odgovori: 
a – modernizacija oz. posodabljanje kmetije; b – širjenje kmetije z dokupom zemlje; c – širjenje kmetije z najeto 
zemljo; d – dokup živine; e – izgradnja lastne zbiralnice; f –  ne 
Iz preglednice 29 je razvidno, da na to ali na kmetiji v prihajajočem letu načrtujejo kakšno 

investicijo vpliva starost, saj se je za odgovor ne odločilo najmanj kmetov starih do 49 let in 

največ kar 73,7 odstotkov kmetov starih 70 let in več. Za modernizacijo oziroma posodobitev 

kmetije se je odločilo najmanj kmetov starih 70 let in več ter največ kmetov starih do 49 let. 

En kmet star do 49 let namerava širiti kmetijo z dokupom zemlje, en kmet pa namerava 

dokupiti živino. En kmet starosti od 50 do 69 let namerava širiti kmetijo z najemom zemlje, 

en želi dokupiti živino, en pa namerava izgraditi lastno zbiralnico. V starostni skupini 70 let 

in več bo 10,5 odstotkov kmetov širilo kmetijo z dokupom zemlje (preglednica 29). 

 
Preglednica 29: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu glede na starost anketirancev 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 5 55,6 6 26,1 3 15,8 14 27,5 
b 1 11,1 0 0,0 2 10,5 3 5,9 
c 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 2,0 
d 1 11,1 1 4,3 0 0,0 2 3,9 
e 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 2,0 
f 2 22,2 14 60,9 14 73,7 30 58,8 

Odgovori: 
a – modernizacija oz. posodabljanje kmetije; b – širjenje kmetije z dokupom zemlje; c – širjenje kmetije z najeto 
zemljo; d – dokup živine; e – izgradnja lastne zbiralnice; f –  ne 
 
 
Iz podatkov preglednice 30 je razvidno, da kmetje brez formalne izobrazbe ne načrtujejo 

investicij v 66,7 odstotkih, 33,3 odstotkov kmetov pa bo kmetijo moderniziralo oziroma 

posodobilo. 33,3 odstotkov kmetov s končano srednjo šolo ne načrtuje investicij na kmetiji 

medtem ko bo 66,7 odstotkov kmetov moderniziralo oziroma posodobilo kmetijo. Kar 72,4 

odstotkov kmetov s končano osnovno šolo in 37,5 odstotkov kmetov s končano poklicno šolo 
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ne načrtuje investicij. Večina je izmed investicij izbrala modernizacijo oziroma posodabljanje 

kmetije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 30: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu glede na stopnjo izobrazbe anketirancev 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 1 33,3 7 24,1 4 25,0 2 66,7 14 27,5
b 0 0,0 1 3,4 2 12,5 0 0,0 3 5,9 
c 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 1 2,0 
d 0 0,0 0 0,0 2 12,5 0 0,0 2 3,9 
e 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 1 2,0 
f 2 66,7 21 72,4 6 37,5 1 33,3 30 58,8

Odgovori: 
a – modernizacija oz. posodabljanje kmetije; b – širjenje kmetije z dokupom zemlje; c – širjenje kmetije z najeto 
zemljo; d – dokup živine; e – izgradnja lastne zbiralnice; f –  ne 
 
 
Ugotovili smo, da investicij na kmetiji ne načrtujejo predvsem gospodarji kmetij manjše 

prireje, ter le 30 odstotkov gospodarjev kmetij večje prireje. Modernizirati oziroma posodobiti 

kmetijo namerava 5,3 odstotkov kmetov kmetij manjše prireje, 36,4 odstotkov kmetov kmetij 

srednje prireje in največ to je 50 odstotkov gospodarjev kmetij večje prireje. 

Kmetje kmetij večje prireje nameravajo poleg posodobitve oziroma modernizacije kmetij še v 

10 odstotkih dokupiti živino in izgraditi lastno zbiralnico. En gospodar kmetije srednje prireje 

ter dva gospodarja kmetij manjše prireje nameravajo širiti kmetijo z dokupom zemlje 

(preglednica 31). Vpliv velikosti je opazen, saj investirati v kmetijo ne nameravajo predvsem 

kmetje kmetij manjše prireje, najpogosteje pa so se za posodobitev oziroma modernizacijo 

kmetije odločali kmetje kmetij večje prireje. 

 
Preglednica 31: Načrtovanje investicij na kmetiji v prihajajočem letu glede na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 1 5,3 8 36,4 5 50,0 14 27,5 
b 2 10,5 1 4,5 0 0,0 3 5,9 
c 1 5,3 0 0,0 0 0,0 1 2,0 
d 1 5,3 0 0,0 1 10,0 2 3,9 
e 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 2,0 
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f 14 73,7 13 59,1 3 30,0 30 58,8 
Odgovori: 
a – modernizacija oz. posodabljanje kmetije; b – širjenje kmetije z dokupom zemlje; c – širjenje kmetije z najeto 
zemljo; d – dokup živine; e – izgradnja lastne zbiralnice; f –  ne 
 

 

4.4.3  Seznanjenost s podporami za investicije 

Evropska unija in Slovenija omogočata pridobitev podpor za investicije na kmetiji. Zanimalo 

nas je, ali so kmetje seznanjeni s temi podporami in kaj menijo o njih. Kot je iz slike 17 

razvidno je kar 47 odstotkov kmetov seznanjenih glede podpor investicijam vendar menijo, da 

so pogoji pridobitve prezahtevni. Velika večina kar 29 odstotkov kmetov ni seznanjenih s 

podporami za investicije, 24 odstotkov kmetov, je seznanjenih s podporami in bodo poskušali 

koristiti sredstva, nihče ni odgovoril z odgovorom c, kar pomeni da še nihče sredstev ni dobil, 

da bi bila to omejitev koriščenju sredstev. 

 

24%

47%

29%

a: da, sem seznanjen in bom poskušal
koristiti sredstva

b: da, sem seznanjen in ne bom koristil
sredstev, ker so pogoji prezahtevni

c: da, sem seznajen, vendar sem že dobil
sredstva in ne morem kandidirati

d: ne, nisem seznanjen

 
Slika 17: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije 
 
 
Gospodarje kmetij, ki so mnenja, da so pogoji pridobitve podpor prezahtevni smo povprašali 

kaj jih pri tem najbolj moti. Večina kar 68 odstotkov jih meni, da je za pridobitev podpor 

preveč izpolnjevanja raznih papirjev. Da podpore niso namenjene za prave namene meni 6 

odstotkov kmetov. Kot je iz slike 18 razvidno 4 odstotke kmetov ovira lastna udeležba 

sredstev, ravno toliko jih meni, da so podpore prenizke. Na odgovor drugo sta odgovorila dva 
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gospodarja, oba pogrešata pomoč strokovnjakov kmetijsko svetovalne službe pri zbiranju 

dokumentacije. Da pogoji ne predstavljajo problemov meni 14 odstotkov kmetov (slika 18). 

 

68%

4%

6%

4%

4%

14%
a: preveč izpopolnjevanja raznih papirjev

b: lastna udeležba sredstev

c: podpore niso namenjene za prave
namene
d: podpore so prenizke

e: drugo

f: ni problem s pogoji

 
Slika 18: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor 
 
 
Kmetje občin Cerknica in Loška dolina so na odgovor, da so seznanjeni s pogoji pridobitve 

podpor za investicije, vendar ne bodo koristili sredstev, ker so pogoji prezahtevni odgovorili z 

največ to je 58,8 in 54,5 odstotki (preglednica 32). 34,8 odstotkov kmetov občine Bloke je 

seznanjenih s pogoji pridobitve podpor vendar ne bodo koristili sredstev, ker menijo, da so 

pogoji pridobitve prezahtevni. Največ kmetov, ki je seznanjenih s pogoji pridobitve podpor in 

nameravajo koristiti sredstva prihaja iz občine Loška dolina, sledijo kmetje občine Cerknica 

in z 17,4 odstotki kmetje občine Bloke. Opaziti je, da je seznanjenost kmetov s pogoji podpor 

največja v občini Loška dolina, saj jih je samo 9,1 odstotek odgovorilo, da niso seznanjeni s 

pogoji, medtem ko je v občini Bloke ta odgovor izbralo kar 47,8 odstotkov kmetov.   

 
Preglednica 32: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije glede na občine 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 4 23,5 4 17,4 4 36,4 12 23,5 
b 10 58,8 8 34,8 6 54,5 24 47,1 
c 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
d 3 17,6 11 47,8 1 9,1 15 29,4 

Odgovori: 
a – da, sem seznanjen in bom poskušal koristiti sredstva; b – da, sem seznanjen in ne bom koristil sredstev, ker 
so pogoji prezahtevni; c – da, sem seznanjen, vendar sem že dobil sredstva in ne morem kandidirati; d – ne, 
nisem seznanjen 
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Evropska unija in Slovenija zagotavljata podpore za investicije na kmetiji. Kmete, ki menijo 

da so pogoji pridobitve prezahtevni moti predvsem preveč izpopolnjevanja raznih papirjev, 

saj je ta odgovor izbralo kar 64,7 odstotkov kmetov občine Cerknica, 65,2 odstotkov kmetov 

občine Bloke in 81,8 odstotkov kmetov občine Loška dolina. V občini Loška dolina 18,2 

odstotkov kmetov meni, da ni problem s pogoji, sledi občina Bloke s 13 odstotki in občina 

Cerknica z 11,8 odstotki. Kot je iz preglednice 33 razvidno, so se za odgovore b, c, d in e 

odločali samo kmetje občin Cerknica in Bloke. Odgovori so si med občinami podobni, tako, 

da vpliv občine ni izražen. 

 
Preglednica 33: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor glede na občine 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 11 64,7 15 65,2 9 81,8 35 68,6 
b 2 11,8 0 0,0 0 0,0 2 3,9 
c 1 5,9 2 8,7 0 0,0 3 5,9 
d 0 0,0 2 8,7 0 0,0 2 3,9 
e 1 5,9 1 4,3 0 0,0 2 3,9 
f 2 11,8 3 13,0 2 18,2 7 13,7 

Odgovori: 
a – preveč izpopolnjevanja raznih papirjev; b – lastna udeležba sredstev; c – podpore niso namenjene za prave 
namene; d – podpore so prenizke; e – drugo, navedite; f –  ni problem s pogoji 
 
 
Glede na rezultate iz preglednice 34 lahko predvidevamo, da je vpliv starosti izrazit. Vidno je, 

da odstotki odgovora a in b padajo s starostjo gospodarjev, odstotki odgovarjanja z 

odgovorom d pa s starostjo naraščajo. To pomeni, da na seznanjenost s pogoji pridobitve 

podpor vpliva starost, saj se je kar 42,1 odstotek gospodarjev starih 70 let in več odločilo za 

odgovor d in samo 11,1 odstotek mlajših gospodarjev. Iz preglednice 34 je razvidno, da je 

33,3 odstotkov kmetov starih do 49 let seznanjenih s podporami in pogoji pridobitve in bodo 

poskušali koristiti sredstva. S starostjo odstotki odgovora a padajo tako, da namerava koristiti 

sredstva samo 15,8 odstotkov kmetov starih 70 let in več. Najpogostejši odgovor je bil v vseh 

treh starostnih skupinah odgovor, da so seznanjeni s pogoji vendar ne nameravajo koristiti 

sredstev, ker so pogoji prezahtevni. 

 
 
 
 
 
 
Preglednica 34: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije glede na starost 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 3 33,3 6 26,1 3 15,8 12 23,5 
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b 5 55,6 11 47,8 8 42,1 24 47,1 
c 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
d 1 11,1 6 26,1 8 42,1 15 29,4 

Odgovori: 
a – da, sem seznanjen in bom poskušal koristiti sredstva; b – da, sem seznanjen in ne bom koristil sredstev, ker 
so pogoji prezahtevni; c – da, sem seznanjen, vendar sem že dobil sredstva in ne morem kandidirati; d – ne, 
nisem seznanjen 
 
 
Pri analizi odgovorov glede na starostne razrede anketirancev smo ugotovili, da so kmetje iz 

vseh treh starostnih razredov z največ odstotki odgovarjali, da jih moti preveč izpopolnjevanja 

raznih papirjev. Zanimivo je, da v 77,8 odstotkih najbolj to moti kmete stare do 49 let in 

najmanj kmete najstarejše starostne skupine. Kmete stare 70 let in več ne moti lastna udeležba 

sredstev in niso mnenja, da podpore niso namenjene za prave potrebe, jih pa 10,5 odstotkov 

meni, da so podpore prenizke. 11,1 odstotek kmetov starih do 49 let meni, da podpore niso 

namenjene za prave namene, prav tak odstotek kmetov pa ovira lastna udeležba sredstev. 

Ostalih možnosti kmetje stari do 49 let niso izbrali. Ravno tako so se kmetje stari od 50 do 69 

let z 4,3 odstotki odločili za odgovor b ter z 8,7 odstotki za odgovor c. Da ni problem s pogoji 

so z 21,1 odstotki odgovorili kmetje stari 70 let in več, sledijo jim kmetje stari od 50 do 69 let 

z 13 odstotki, kmetje stari do 49 let pa niso izbrali odgovora f. Iz rezultatov lahko 

predvidevamo, da starost kot vpliv na odgovarjanje pri tem vprašanju ni izrazita, saj so kmetje 

vseh treh starostnih razredov odgovarjali podobno (preglednica 35). 

 
Preglednica 35: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor glede na starost 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 7 77,8 16 69,6 12 63,2 35 68,6 
b 1 11,1 1 4,3 0 0,0 2 3,9 
c 1 11,1 2 8,7 0 0,0 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 2 10,5 2 3,9 
e 0 0,0 1 4,3 1 5,3 2 3,9 
f 0 0,0 3 13,0 4 21,1 7 13,7 

Odgovori: 
a – preveč izpopolnjevanja raznih papirjev; b – lastna udeležba sredstev; c – podpore niso namenjene za prave 
namene; d – podpore so prenizke; e – drugo, navedite; f –  ni problem s pogoji 
 
 
Kot je iz preglednice 36 razvidno je vpliv izobrazbe opazen pri odgovoru d, saj je največ to je 

66,7 odstotkov kmetov, ki niso seznanjeni s pogoji pridobitve podpor za investicije na kmetiji 

brez formalne izobrazbe. Odstotki odgovora d nato z višanjem izobrazbe padajo, z izjemo 

kmetov z najvišjo izobrazbo, kjer jih kar 33,3 odstotkov ni seznanjenih s pogoji za podpore. 

Ker so pogoji prezahtevni, sredstev ne namerava koristiti 55,2 odstotka kmetov s končano 

osnovno šolo, 43,8 odstotkov kmetov s končano poklicno šolo in 33,3 odstotkov kmetov s 
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končano srednjo šolo. Sredstva nameravajo koristiti predvsem kmetje s končano poklicno 

šolo, z 33,3 odstotki jim sledijo kmetje brez formalne izobrazbe in kmetje s končano srednjo 

šolo, ter 13,8 odstotkov kmetov s končano osnovno šolo. 

 
Preglednica 36: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije glede na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 1 33,3 4 13,8 6 37,5 1 33,3 12 23,5
b 0 0,0 16 55,2 7 43,8 1 33,3 24 47,1
c 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
d 2 66,7 9 31,0 3 18,8 1 33,3 15 29,4

Odgovori: 
a – da, sem seznanjen in bom poskušal koristiti sredstva; b – da, sem seznanjen in ne bom koristil sredstev, ker 
so pogoji prezahtevni; c – da, sem seznanjen, vendar sem že dobil sredstva in ne morem kandidirati; d – ne, 
nisem seznanjen 
 
 
Glede na izobrazbo, se struktura odgovorov ne razlikuje. Kot je iz preglednice 37 razvidno, so 

vsi kmetje brez formalne izobrazbe mnenja, da je za pridobitev podpor potrebnega preveč 

izpolnjevanja papirjev, ki pa je bil tudi pri drugih skupinah najpogostejši odgovor. 3,4 

odstotkov kmetov s končano osnovno šolo in 6,3 odstotki kmetov s končano poklicno šolo 

ovira pri pridobitvi podpor lastna udeležba sredstev. Kar 33,3 odstotkov kmetov z najvišjo 

izobrazbo in 6,9 odstotkov kmetov z osnovnošolsko izobrazbo je mnenja, da podpore niso 

namenjene za prave namene. Oba kmeta, ki sta odgovorila z odgovorom, da pogrešata pomoč 

strokovnjakov pri zbiranju dokumentacije imata končano osnovno šolo. Da s pogoji ni 

problemov meni 10 odstotkov kmetov s končano osnovno šolo in 25 odstotkov kmetov s 

poklicno šolo. 

 

 

 

 

 
Preglednica 37: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor glede na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 3 100,0 20 69,0 10 62,5 2 66,7 35 68,6
b 0 0,0 1 3,4 1 6,3 0 0,0 2 3,9 
c 0 0,0 2 6,9 0 0,0 1 33,3 3 5,9 
d 0 0,0 1 3,4 1 6,3 0 0,0 2 3,9 
e 0 0,0 2 6,9 0 0,0 0 0,0 2 3,9 
f 0 0,0 3 10,3 4 25,0 0 0,0 7 13,7

Odgovori: 
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a – preveč izpopolnjevanja raznih papirjev; b – lastna udeležba sredstev; c – podpore niso namenjene za prave 
namene; d – podpore so prenizke; e – drugo, navedite; f –  ni problem s pogoji 
 
 
Odgovore smo razvrstili v tri velikostne razrede glede na oddano letno količino mleka. 

Ugotovili smo, da so seznanjeni in bodo poskušali koristiti sredstva odgovarjali predvsem 

gospodarji velikih kmetij, 18,2 odstotkov kmetov srednjih kmetij in 15,8 odstotkov kmetov. 

50 odstotkov kmetov velikih in srednjih kmetij ter 42,1 odstotek gospodarjev majhnih kmetij 

je seznanjenih s podporami za investicije vendar ne bodo koristili sredstev, ker menijo, da so 

pogoji prezahtevni. Opaziti je, da predvsem kmetje majhnih kmetij niso seznanjeni s pogoji 

pridobitve podpor, medtem ko kmetje velikih kmetij na odgovor d niso odgovarjali, kar 

pomeni, da so s pogoji seznanjeni (preglednica 38). Lahko predvidevamo, da je vpliv velikosti 

pri poznavanju pogojev za pridobitev podpor za investicije na kmetiji precej izrazit  

 
Preglednica 38: Seznanjenost anketiranih nosilcev kmetij s podporami za investicije glede na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 3 15,8 4 18,2 5 50,0 12 23,5 
b 8 42,1 11 50,0 5 50,0 24 47,1 
c 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
d 8 42,1 7 31,8 0 0,0 15 29,4 

Odgovori: 
a – da, sem seznanjen in bom poskušal koristiti sredstva; b – da, sem seznanjen in ne bom koristil sredstev, ker 
so pogoji prezahtevni; c – da, sem seznanjen, vendar sem že dobil sredstva in ne morem kandidirati; d – ne, 
nisem seznanjen 
 
 
Pri vprašanju, kaj kmete pri izpolnjevanju pogojev najbolj moti so kmetje neodvisno na 

velikost kmetij odgovarjali z največ odstotki, da je preveč izpolnjevanja raznih papirjev. 

Manjši odstotek kmetov se je odločalo za ostale ponujene odgovore. Kot je iz preglednice 39 

razvidno 5,3 odstotkov kmetov s kmetijo manjše prireje in 4,5 odstotkov kmetov  s kmetijo 

srednje prireje ovira lastna udeležba sredstev, 10 odstotkov kmetov s kmetije večje prireje in 

9,1 odstotek kmetov s kmetije srednje prireje meni, da podpore niso namenjene za prave 

namene, 10,5 odstotkov kmetov kmetij manjše prireje pa je mnenja, da so podpore prenizke. 

Kmeta, ki sta odgovorila, da pogrešata pomoč strokovnjakov pri zbiranju dokumentacije sta 

gospodarja kmetij srednje prireje. 30 odstotkov gospodarjev kmetij večje prireje meni, da ni 

problemov s pogoji, sledijo jim s 15,8 odstotki gospodarji kmetij manjše prireje in s 4,5 

odstotki gospodarji kmetij srednje prireje. 
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Preglednica 39: Mnenje o zahtevnosti pogojev za pridobitev podpor glede na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 13 68,4 16 72,7 6 60,0 35 68,6 
b 1 5,3 1 4,5 0 0,0 2 3,9 
c 0 0,0 2 9,1 1 10,0 3 5,9 
d 2 10,5 0 0,0 0 0,0 2 3,9 
e 0 0,0 2 9,1 0 0,0 2 3,9 
f 3 15,8 1 4,5 3 30,0 7 13,7 

Odgovori:    
a – preveč izpopolnjevanja raznih papirjev; b – lastna udeležba sredstev; c – podpore niso namenjene za prave 
namene; d – podpore so prenizke; e – drugo, navedite; f –  ni problem s pogoji 
 
 
4.5  PRIHODNOST PRIREJE 

4.5.1  Zamenjava pasme 

V nalogi nas je zanimalo tudi, ali so kmetje za doseg višje ravni intenzivnosti, kljub visokim 

stroškom in dolgotrajnem procesu  pripravljeni zamenjati pasemski sestav črede z bolj mlečno 

pasmo (npr. črno belo). Ugotovili smo, da je samo 10 odstotkov kmetov pripravljenih 

zamenjati čredo. 
 

Kot je iz preglednice 40 razvidno je največ kmetov pripravljenih zamenjati čredo z mlečno 

pasmo krav v občini Loška dolina, sledijo jim z 8,7 odstotki kmetje občine Bloke ter z 5,9 

odstotki kmetje občine Cerknica. 

 
Preglednica 40: Zainteresiranost za zamenjavo sedanje črede z mlečno pasmo krav glede na občine 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 1 5,9 2 8,7 2 18,2 5 9,8 
b 16 94,1 21 91,3 9 81,8 46 90,2 

Odgovori: a- da, b- ne 

 

Rezultati nam kažejo, da je starost kmetov vplivala na odločanje o tem ali so pripravljeni 

zamenjati čredo, saj kmetje stari 70 let in več ne želijo zamenjave,  čredo bi menjalo 13 

odstotkov kmetov starih 50 do 69 let, ter največ to je 22,2 odstotka kmetov starih do 49 let. 

 
Preglednica 41: Zainteresiranost za zamenjavo sedanje črede z mlečno pasmo krav glede na starost 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 2 22,2 3 13,0 0 0,0 5 9,8 
b 7 77,8 20 87,0 19 100,0 46 90,2 

Odgovori: a- da, b- ne 
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Opaziti je tudi, da so pripravljeni zamenjati čredo z bolj mlečno pasmo predvsem kmetje s 

končano srednjo šolo in sicer 33,3 odstotki, sledijo jim kmetje s poklicno šolo z 12,5 odstotki, 

ter kmetje s končano osnovno šolo z 6,9 odstotki. Kmetje brez končane formalne izobrazbe 

čred ne nameravajo menjati. Vpliv izobrazbe na odgovarjanje tega vprašanja je precej jasno 

opazen. 

 
Preglednica 42: Zainteresiranost za zamenjavo sedanje črede z mlečno pasmo krav glede na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 0 0,0 2 6,9 2 12,5 1 33,3 5 9,8 
b 3 100,0 27 93,1 14 87,5 2 66,7 46 90,2

Odgovori: a- da, b- ne 

 
 
Pri analizi vprašanja glede na velikostne razrede je opaziti trend naraščanja odstotkov 

odgovorov a glede na velikost kmetije. Predvsem so pripravljeni čredo zamenjati z mlečno 

pasmo krav gospodarji kmetij večje prireje, saj se jih je 30 odstotkov odločilo za to možnost, 

sledijo jim gospodarji kmetij srednje prireje z 9,1 odstotki, medtem ko izmed gospodarjev 

kmetij manjše prireje nihče ni pripravljen zamenjati črede. 

 
Preglednica 43: Zainteresiranost za zamenjavo sedanje črede z mlečno pasmo krav glede na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 0 0,0 2 9,1 3 30,0 5 9,8 
b 19 100,0 20 90,9 7 70,0 46 90,2 

Odgovori: a- da, b- ne 

 
 

4.5.2  Kmetija čez pet let 

Kmete smo povprašali, kako si svojo kmetijo predstavljajo čez pet let. Kot je iz slike 19 

razvidno, se je 64 odstotkov kmetov odločilo za odgovor brez večjih sprememb. Povečati 

kmetijo in dvigniti intenzivnost mlečne proizvodnje namerava 14 odstotkov kmetov, 8 

odstotkov kmetov pa namerava opustiti kmetovanje oziroma se preusmeriti v rejo krav dojilj 

in rejnic. Šest odstotkov oziroma trije kmetje se niso odločili za nobenega od vnaprej podanih 

odgovorov. Dva sta odgovorila, da je na to kako bo s kmetijo čez pet let vse odvisno od 

zdravja, en pa je podal odgovor ne vem. Nihče izmed anketiranih se ne namerava preusmeriti 

v poljedelstvo. 
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a: brez večjih sprememb

b: preusmerili se bomo v poljedelstvo

c: preusmerili se bomo v rejo krav dojilj in
rejnic
d: povečali bomo kmetijo in dvignili
intenzivnost mlečne proizvodnje
e: opustil bom kmetovanje

f: drugo

 
Slika 19: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let 
 
 
Pri odgovarjanju na to vprašanje med občinami ni pretiranih razlik. Kmetje vseh treh občin v 

večini ne načrtujejo večjih sprememb na kmetiji. 18,2 odstotka kmetov iz Loške doline, 13 

odstotkov kmetov iz občine Bloke in 11,8 odstotkov kmetov iz občine Cerknica namerava 

povečati kmetijo in dvigniti intenzivnost mlečne proizvodnje. Vsi kmetje, ki menijo, da bodo 

opustili kmetovanje prihajajo iz občine  Bloke. Nihče se ne namerava preusmeriti v 

poljedelstvo (preglednica 44). 

 
 
 
 
 
Preglednica 44: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let glede na občine 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 13 76,5 14 60,9 6 54,5 33 64,7 
b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
c 1 5,9 1 4,3 2 18,2 4 7,8 
d 2 11,8 3 13,0 2 18,2 7 13,7 
e 0 0,0 4 17,4 0 0,0 4 7,8 
f 1 5,9 1 4,3 1 9,1 3 5,9 

Odgovori: 
a – brez večjih sprememb; b – preusmerili se bomo v poljedelstvo; c – preusmerili se bomo v rejo krav dojilj in 
rejnic; d – povečali bomo kmetijo in dvignili intenzivnost mlečne proizvodnje; e – opustil bom kmetovanje; f – 
drugo 
 
 
Kot je iz preglednice 45 razvidno si kmetijo brez večjih sprememb predstavlja največ kmetov 

starih 70 let in več, sledijo jim kmetje stari od 50 do 69 let in z 55,6 odstotki kmetje stari do 

49 let. Preusmeriti v rejo krav dojilj in rejnic se namerava največ kmetov najstarejše starostne 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 
skupine ter noben kmet star do 49 let.  V naslednjih petih letih namerava kmetijo povečevati 

in dvigniti intenzivnost mlečne proizvodnje 33,3 odstotkov kmetov starih do 49 let, 17,4 

odstotkov kmetov starih 50 do 69 let in nihče izmed kmetov starih 70 let in več. Kmetovanje 

namerava opustiti največ kmetov starejših od 70 let, ter najmanj kmetov starih do 49 let 

(preglednica 45). 

 
Preglednica 45: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let glede na starost 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 5 55,6 14 60,9 14 73,7 33 64,7 
b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
c 0 0,0 2 8,7 2 10,5 4 7,8 
d 3 33,3 4 17,4 0 0,0 7 13,7 
e 0 0,0 1 4,3 3 15,8 4 7,8 
f 1 11,1 2 8,7 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – brez večjih sprememb; b – preusmerili se bomo v poljedelstvo; c – preusmerili se bomo v rejo krav dojilj in 
rejnic; d – povečali bomo kmetijo in dvignili intenzivnost mlečne proizvodnje; e – opustil bom kmetovanje; f – 
drugo 
 
 
Kot je iz preglednice 46 razvidno nameravajo povečevati kmetijo in dvigniti intenzivnost 

mlečne proizvodnje predvsem kmetje s končano srednjo šolo, z 18,8 odstotki jim sledijo 

kmetje s končano poklicno šolo, s 6,9 odstotki kmetje s končano osnovno šolo ter nihče brez 

formalne izobrazbe. Vsi razen kmetov s končano srednjo šolo so na prvo mesto postavili 

odgovor brez večjih sprememb. Opustiti kmetovanje namerava 10,3 odstotkov kmetov s 

končano osnovno šolo ter 6,3 odstotkov kmetov s končano poklicno šolo. V rejo krav dojilj in 

rejnic se bo preusmerilo 6,9 odstotkov kmetov s končano osnovno šolo in 18,8 odstotkov 

kmetov s končano poklicno šolo. 

 
Preglednica 46: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let glede na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 2 66,7 20 69,0 11 68,8 0 0,0 33 64,7
b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
c 0 0,0 3 10,3 0 0,0 1 33,3 4 7,8 
d 0 0,0 2 6,9 3 18,8 2 66,7 7 13,7
e 0 0,0 3 10,3 1 6,3 0 0,0 4 7,8 
f 1 33,3 1 3,4 1 6,3 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – brez večjih sprememb; b – preusmerili se bomo v poljedelstvo; c – preusmerili se bomo v rejo krav dojilj in 
rejnic; d – povečali bomo kmetijo in dvignili intenzivnost mlečne proizvodnje; e – opustil bom kmetovanje; f – 
drugo 
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Kot je iz preglednice 47 razvidno je opaziti vpliv velikost kmetije pri odgovoru d in e. 

Kmetje, ki nameravajo svojo kmetijo povečevati in dvigniti intenzivnost mlečne proizvodnje 

so predvsem gospodarji kmetij večje prireje, 9,1 odstotek gospodarjev kmetij srednje prireje 

ter nihče izmed gospodarjev kmetij manjše prireje. Za opustitev kmetovanja pa se je odločilo 

največ to je 15,8 odstotkov gospodarjev kmetij manjše prireje, 4,5 odstotkov gospodarjev 

kmetij srednje prireje ter nihče izmed gospodarjev kmetij večje prireje. 

 
Preglednica 47: Predstava gospodarja svoje kmetije čez pet let glede na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 13 68,4 15 68,2 5 50,0 33 64,7 
b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
c 1 5,3 3 13,6 0 0,0 4 7,8 
d 0 0,0 2 9,1 5 50,0 7 13,7 
e 3 15,8 1 4,5 0 0,0 4 7,8 
f 2 10,5 1 4,5 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – brez večjih sprememb; b – preusmerili se bomo v poljedelstvo; c – preusmerili se bomo v rejo krav dojilj in 
rejnic; d – povečali bomo kmetijo in dvignili intenzivnost mlečne proizvodnje; e – opustil bom kmetovanje; f – 
drugo 
 

 

4.5.3  Prireja mleka na Notranjskem 

V prireji mleka na Notranjskem potekajo precejšnje spremembe. Število rejcev se je znatno 

zmanjšalo, za razliko od drugih območij pa je padla tudi skupna prireja mleka. Zanimalo nas 

je kaj menijo kmetje oziroma kje ležijo vzroki za nastale razmere na Notranjskem. Izbrali so 

dva odgovora in napisali kateri je prvi in kateri drugi. Slika 20 prikazuje odgovore kmetov na 

vprašanje o tem kateri so glavni vzroki za nastale razmere na Notranjskem. Največ kmetov je 

prepričanih, da je za nastalo situacijo kriva slaba cena mleka, 18 odstotkov je za vzrok 

navedlo odgovor, da se mladina ne zanima za kmetijstvo, 16 odstotkov pa meni, da so za to 

krive težke naravne razmere. Z 10 odstotki sledi odgovor zanimiva delovna mesta izven 

kmetijstva, najmanj odstotkov pa sta dobila odgovora c in g. Trije kmetje se niso odločili za 

nobenega od vnaprej podanih odgovorov. Prvi meni, da je problem v tem, da se kmetje 

starajo, drugi da je za nastalo situacijo kriva kmetijska politika, tretji kmet pa meni, da je 

krivo to, ker v bolj odročne kraje ni organiziran odvoz mleka, tako, da morajo kmetje voziti 

mleko v zbiralnice, ki so od njih precej oddaljene. Sam vozi mleko v 15 km oddaljeno 

zbiralnico. 
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Slika 20: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale razmere na Notranjskem 
 
 
Slika 21 prikazuje najpogostejše odgovore, ki so jih kmetje postavili na drugo mesto. Večina 

kmetov kar 40 odstotkov meni, da je drugi najpomembnejši vzrok nastalih razmer v prireji 

mleka na Notranjskem, da se mladina ne zanima za kmetijstvo in z 22 odstotki, da so za to 

kriva zanimiva delovna mesta izven kmetijstva. S 16 odstotki krivijo za nastale razmere slabo 

ceno mleka, z 10 odstotki težke naravne razmere, ter s 6 odstotki neučinkovito delo 

kmetijskih organizacij na terenu ter drugo. Trije kmetje se niso odločili za nobenega od 

vnaprej podanih odgovorov temveč so podali sledeče mnenje: 

1. da so ljudje razvajeni, nedelavni ter da nočejo delati na kmetijah 

2. prevečkrat dokazana razlika med odvzetim in kontroliranim vzorcem mleka 

3. kmetijska politika iz preteklosti, davčna politika, razdrobljenost kmetij 
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Slika 21: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale razmere na Notranjskem 
 
 
Kot je iz preglednice 48 razvidno so kmetje vseh treh občin odgovarjali podobno. Rezultati 

nam kažejo, da večina kmetov občine Cerknica in občine Bloke za nastale razmere na 

Notranjskem krivi slabo ceno mleka, medtem ko so v občini Loška dolina ta odgovor 

postavili na drugo mesto z 36,4 odstotki. Večina kmetov občine Loška dolina meni, da so za 

nastale razmere na Notranjskem kriva zanimiva delovna mesta izven kmetijstva. 23,5 

odstotkov kmetov v občini Cerknica in 17,5 odstotkov kmetov občine Bloke je mnenja, da so 

za nastalo situacijo krive težke naravne razmere in nezanimanje mladine za kmetijstvo. V 

občini Loška dolina je 9,1 odstotek kmetov mnenja, da je glavni vzrok za nastale razmere na 

Notranjskem neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu sledijo pa jim kmetje občine 

Bloke z 8,7 odstotki. 

 
Preglednica 48: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale razmere na Notranjskem glede 
na občine 
 odgovor Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 4 23,5 4 17,4 0 0,0 8 15,7 
b 7 41,2 12 52,2 4 36,4 23 45,1 
c 0 0,0 2 8,7 1 9,1 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
e 0 0,0 0 0,0 5 45,5 5 9,8 
f 4 23,5 4 17,4 1 9,1 9 17,6 
g 2 11,8 1 4,3 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – težke naravne razmere; b – slaba cena mleka; c – neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu; d – 
neznanje in nesposobnost kmetov; e – zanimiva delovna mesta izven kmetijstva; f – mladina se ne zanima za 
kmetijstvo; g- drugo 
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Kot drugi najpogostejši vzrok za nastale razmere na Notranjskem so se kmetje vseh treh občin 

v večini odločili za odgovor, da se mladina ne zanima za kmetijstvo in sicer z 45,5 odstotki 

kmetje občine Loška dolina, z 43,5 odstotki kmetje občine Bloke in z 35,3 odstotki kmetje 

občine Cerknica (preglednica 49). 

 
Preglednica 49: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale razmere na Notranjskem glede 
na občine 
odgovor  Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 2 11,8 2 8,7 1 9,1 5 9,8 
b 5 29,4 2 8,7 1 9,1 8 15,7 
c 0 0,0 3 13,0 0 0,0 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
e 4 23,5 4 17,4 3 27,3 11 21,6 
f 6 35,3 10 43,5 5 45,5 21 41,2 
g 0 0,0 2 8,7 1 9,1 3 5,9 

Odgovori: 
a – težke naravne razmere; b – slaba cena mleka; c – neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu; d – 
neznanje in nesposobnost kmetov; e – zanimiva delovna mesta izven kmetijstva; f – mladina se ne zanima za 
kmetijstvo; g- drugo 
 
 
Največ kar 33,3 odstotkov kmetov starih do 49 let meni, da so za nastalo situacijo na 

Notranjskem krive predvsem težke naravne razmere, 22,2 odstotkov kmetov je mnenja da je 

za to kriva slaba cena mleka in da se mladina ne zanima za kmetijstvo, 11,1 odstotek kmetov 

pa za nastale razmere krivi neučinkovitost dela kmetijskih organizacij na terenu in zanimiva 

delovna mesta izven kmetijstva. Da je za nastalo situacijo na Notranjskem kriva slaba cena 

mleka meni kar 52,2 odstotkov kmetov starih od 50-69 let in 47,4 odstotkov kmetov starih 

več kot 70 let. Kot je iz preglednice 50 razvidno starost na odgovarjanje na to vprašanje ni 

imela vpliva. 

 
Preglednica 50: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale razmere na Notranjskem glede 
na starost 
odgovor  do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 3 33,3 4 17,4 1 5,3 8 15,7 
b 2 22,2 12 52,2 9 47,4 23 45,1 
c 1 11,1 2 8,7 0 0,0 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
e 1 11,1 1 4,3 3 15,8 5 9,8 
f 2 22,2 2 8,7 5 26,3 9 17,6 
g 0 0,0 2 8,7 1 5,3 3 5,9 

Odgovori: 
a – težke naravne razmere; b – slaba cena mleka; c – neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu; d – 
neznanje in nesposobnost kmetov; e – zanimiva delovna mesta izven kmetijstva; f – mladina se ne zanima za 
kmetijstvo; g- drugo 
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Kot drugi vzrok za nastale razmere na Notranjskem je kar 33,3 odstotkov kmetov starih do 49 

let navedlo slabo ceno mleka, medtem ko kmetje stari od 50-69 let ter kmetje starejši od 70 let 

v večini menijo, da je za nastalo situacijo krivo nezanimanje mladine za kmetijstvo 

(preglednica 51). 

 
Preglednica 51: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale razmere na Notranjskem glede 
na starost 
 odgovor do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 0 0,0 2 8,7 3 15,8 5 9,8 
b 3 33,3 3 13,0 2 10,5 8 15,7 
c 1 11,1 2 8,7 0 0,0 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
e 2 22,2 5 21,7 4 21,1 11 21,6 
f 1 11,1 10 43,5 10 52,6 21 41,2 
g 2 22,2 1 4,3 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – težke naravne razmere; b – slaba cena mleka; c – neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu; d – 
neznanje in nesposobnost kmetov; e – zanimiva delovna mesta izven kmetijstva; f – mladina se ne zanima za 
kmetijstvo; g- drugo 
 
 
Kot je iz preglednice 52 razvidno so kmetje brez formalne izobrazbe z 33,3 odstotki navedli 

kot glavni razlog za nastalo situacijo v prireji mleka na Notranjskem slabo ceno mleka, 

zanimiva delovna mesta izven kmetijstva in da se mladina ne zanima za kmetijstvo. Kmetje s 

končano osnovno šolo, končano poklicno šolo in s končano srednjo šolo so se z največ 

odstotki odločali za odgovor slaba cena mleka. 33,3 odstotkov kmetov s končano srednjo šolo 

meni, da so za nastalo situacijo krive težke naravne razmere, prav tako se je za ta odgovor 

odločilo 18,8 odstotkov kmetov s končano poklicno šolo in 13,8 odstotkov kmetov s končano 

osnovno šolo. Da je za nastalo situacijo krivo, da se mladina ne zanima za kmetijstvo meni 

18,8 odstotkov kmetov s končano poklicno šolo in 17,2 odstotka kmetov s končano osnovno 

šolo. Za odgovor zanimiva delovna mesta izven kmetijstva se je odločilo 6,9 odstotkov 

kmetov s končano osnovno šolo in 12,5 odstotkov kmetov s končano poklicno šolo. Da je za 

nastalo situacijo krivo neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu se je odločilo 18,8 

odstotkov kmetov s končano poklicno izobrazbo. Kot je iz preglednice 52 razvidno izobrazba 

na odgovarjanje ni vplivala, saj so odgovori znotraj posameznih razredov podobni.  

 
Preglednica 52: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale razmere na Notranjskem glede 
na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 0 0,0 4 13,8 3 18,8 1 33,3 8 15,7
b 1 33,3 16 55,2 4 25,0 2 66,7 23 45,1
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c 0 0,0 0 0,0 3 18,8 0 0,0 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
e 1 33,3 2 6,9 2 12,5 0 0,0 5 9,8 
f 1 33,3 5 17,2 3 18,8 0 0,0 9 17,6
g 0 0,0 2 6,9 1 6,3 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – težke naravne razmere; b – slaba cena mleka; c – neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu; d – 
neznanje in nesposobnost kmetov; e – zanimiva delovna mesta izven kmetijstva; f – mladina se ne zanima za 
kmetijstvo; g- drugo 
 
 
Kot drugi najpogostejši vzrok za nastalo situacijo v prireji mleka na Notranjskem so kmetje 

brez formalne izobrazbe navedli težke naravne razmere, kmetje s končano osnovno šolo pa, 

da se mladina ne zanima za kmetijstvo. Kmetje s končano poklicno šolo so z 25 odstotki 

odgovorili, da je za nastalo situacijo kriva slaba cena mleka in da se mladina ne zanima za 

kmetijstvo. Kmetje s končano srednjo šolo so s 33,3 odstotki odgovorili z odgovorom slaba 

cena mleka, zanimiva delovna mesta izven kmetijstva in mladina se ne zanima za kmetijstvo 

(preglednica 53). 

 

 

 
Preglednica 53: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale razmere na Notranjskem glede 
na stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 2 66,7 1 3,4 2 12,5 0 0,0 5 9,8 
b 0 0,0 3 10,3 4 25,0 1 33,3 8 15,7
c 0 0,0 2 6,9 1 6,3 0 0,0 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
e 0 0,0 7 24,1 3 18,8 1 33,3 11 21,6
f 1 33,3 15 51,7 4 25,0 1 33,3 21 41,2
g 0 0,0 1 3,4 2 12,5 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – težke naravne razmere; b – slaba cena mleka; c – neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu; d – 
neznanje in nesposobnost kmetov; e – zanimiva delovna mesta izven kmetijstva; f – mladina se ne zanima za 
kmetijstvo; g- drugo 
 
 
Kmetje iz kmetij manjše in srednje prireje menijo, da je za nastalo situacijo v prireji mleka na 

Notranjskem kriva predvsem slaba cena mleka, medtem ko kmetje iz kmetij večje prireje v 

večini menijo, da so glavni vzrok predvsem težke naravne razmere. Za odgovor slaba cena 

mleka se je odločilo 20 odstotkov kmetov iz kmetij večje prireje. Z 26,3 odstotki so 

gospodarji kmetij manjše prireje odgovarjali, da je glavni vzrok ker se mladina ne zanima za 

kmetijstvo. Za ta odgovor se je odločilo tudi 13,6 odstotkov gospodarjev kmetij srednje 
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prireje in 10 odstotkov gospodarjev kmetij večje prireje. Kot je razvidno iz preglednice 54 

vpliva velikosti kmetij na odgovarjanje ni zaznati. 

 
Preglednica 54: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o glavnem vzroku za nastale razmere na Notranjskem glede 
na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 0 0,0 4 18,2 4 40,0 8 15,7 
b 11 57,9 10 45,5 2 20,0 23 45,1 
c 0 0,0 2 9,1 1 10,0 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
e 2 10,5 2 9,1 1 10,0 5 9,8 
f 5 26,3 3 13,6 1 10,0 9 17,6 
g 1 5,3 1 4,5 1 10,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – težke naravne razmere; b – slaba cena mleka; c – neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu; d – 
neznanje in nesposobnost kmetov; e – zanimiva delovna mesta izven kmetijstva; f – mladina se ne zanima za 
kmetijstvo; g- drugo 
 

 

Gospodarji kmetij manjše prireje so kot drugi najpogostejši vzrok za nastalo situacijo v prireji 

mleka navedli nezanimanje mladine za kmetijstvo. Prav tako se je za ta odgovor odločilo 

največ to je 45,5 odstotkov gospodarjev kmetij srednje prireje. Gospodarji kmetij večje prireje 

pa z 30 odstotki menijo, da so zanimiva delovna mesta izven kmetijstva drugi 

najpomembnejši razlog za nastalo situacijo v prireji mleka na Notranjskem (preglednica 55). 

 
Preglednica 55: Mnenje anketiranih nosilcev kmetij o drugem vzroku za nastale razmere na Notranjskem glede 
na velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 2 10,5 3 13,6 0 0,0 5 9,8 
b 4 21,1 2 9,1 2 20,0 8 15,7 
c 0 0,0 2 9,1 1 10,0 3 5,9 
d 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
e 4 21,1 4 18,2 3 30,0 11 21,6 
f 9 47,4 10 45,5 2 20,0 21 41,2 
g 0 0,0 1 4,5 2 20,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – težke naravne razmere; b – slaba cena mleka; c – neučinkovito delo kmetijskih organizacij na terenu; d – 
neznanje in nesposobnost kmetov; e – zanimiva delovna mesta izven kmetijstva; f – mladina se ne zanima za 
kmetijstvo; g- drugo 
 

4.5.4  Kako izboljšati stanje v prireji  mleka na Notranjskem 

Z zadnjim vprašanjem v anketi smo kmete povprašali, kaj menijo, s čim bi lahko pomembno 

izboljšali stanje v prireji mleka na Notranjskem. Kar 43 odstotkov kmetov je mnenja, da lahko 

 



Likar I. Prireja mleka na Notranjskem. 
   Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2005  
 
največ stori kmetijska politika, 33 odstotkov jih meni, da ni možnosti, saj se bo stanje samo še 

slabšalo. 10 odstotkov kmetov je mnenja, da bi morali kmetje sami spremeniti način 

razmišljanja in bolje delati. 8 odstotkov jih meni, da bi se morali bolje organizirati in narediti 

svojo mlekarno. 6 odstotkov kmetov oziroma trije gospodarji se niso odločili za nobenega od 

vnaprej podanih odgovorov. Prvi je mnenja, da bi morala kmetijsko svetovalna služba na 

terenu bolj aktivno sodelovati ter delati s kmeti, drugi meni, da bi morala politika ekstenzivna 

področja dodatno subvencionirat, tretji pa je odgovoril z ne vem (slika 22). 

 

33%

43%

8%

10%
6% a: ni možnosti, stanje se bo samo še

slabšalo

b: največ lahko naredi kmetijska politika

c: kmetje bi se morali bolje organizirati in
narediti svojo mlekarno

d: kmetje morajo spremeniti način
razmišljanja in predvsem bolje delati

e: drugo

 
Slika 22: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka na Notranjskem 
 
 
Kmetje vseh treh občin so odgovarjali podobno. Kmetje občine Cerknica in občine Bloke so v 

večini mnenja, da lahko največ naredi kmetijska politika, medtem ko večina kmetov v občini 

Loška dolina meni, da ni možnosti za izboljšanje in da se bo stanje v prireji mleka na 

Notranjskem samo še slabšalo (preglednica 56). 

 
Preglednica 56: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka na Notranjskem glede na 
občine 
odgovor  Cerknica % Bloke % Loška dolina % skupaj % 

a 5 29,4 7 30,4 5 45,5 17 33,3 
b 10 58,8 9 39,1 3 27,3 22 43,1 
c 1 5,9 3 13,0 0 0,0 4 7,8 
d 1 5,9 1 4,3 3 27,3 5 9,8 
e 0 0,0 3 13,0 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – ni možnosti, stanje se bo samo še slabšalo; b – največ lahko stori kmetijska politika; c – kmetje bi se morali 
bolje organizirati in narediti svojo mlekarno; d – kmetje morajo spremeniti mišljenje in predvsem bolje delati; e 
– drugo 
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Da se bo stanje samo še slabšalo so z največ odstotki odgovarjali kmetje stari 70 let in več in 

z najmanj odstotki kmetje stari do 49 let. Kmetje stari do 49 let so v večini mnenja, da lahko 

pri tem največ stori kmetijska politika, 22,2 odstotka pa jih meni, da bi morali kmetje 

spremeniti način razmišljanja in predvsem bolje delati (preglednica 57). 

 

 
Preglednica 57: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka na Notranjskem glede na 
starost 
odgovor  do 49 let % 50-69 let % 70 let in več % skupaj % 

a 1 11,1 6 26,1 10 52,6 17 33,3 
b 5 55,6 11 47,8 6 31,6 22 43,1 
c 1 11,1 2 8,7 1 5,3 4 7,8 
d 2 22,2 2 8,7 1 5,3 5 9,8 
e 0 0,0 2 8,7 1 5,3 3 5,9 

Odgovori: 
a – ni možnosti, stanje se bo samo še slabšalo; b – največ lahko stori kmetijska politika; c – kmetje bi se morali 
bolje organizirati in narediti svojo mlekarno; d – kmetje morajo spremeniti mišljenje in predvsem bolje delati; e 
– drugo 
 
 
Iz dobljenih rezultatov lahko predvidevamo, da so kmetje brez končane formalne izobrazbe 

najbolj pesimistični saj so z največ odstotki odgovarjali, da ni možnosti za izboljšanje in da se 

bo stanje samo slabšalo, medtem ko se najbolj izobraženi kmetje za to možnost niso odločili. 

Največ kmetov z najvišjo izobrazbo je mnenja, da lahko za izboljšanje stanja v prireji mleka 

na Notranjskem največ naredi kmetijska politika, odstotki pri tem odgovoru pa z nižanjem 

izobrazbe padajo. Da bi morali kmetje spremeniti način razmišljanja in predvsem bolje delati  

je mnenja 33,3 odstotkov kmetov s srednješolsko izobrazbo, z nižanjem izobrazbe pa odstotki 

pri tem odgovoru padajo (preglednica 58). 

 
Preglednica 58: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka na Notranjskem glede na 
stopnjo izobrazbe 
odgovor brez formalne % osnovna % poklicna % srednja % skupaj % 

 Izobrazbe  šola  šola  šola    
a 2 66,7 14 48,3 1 6,3 0 0,0 17 33,3
b 1 33,3 10 34,5 9 56,3 2 66,7 22 43,1
c 0 0,0 2 6,9 2 12,5 0 0,0 4 7,8 
d 0 0,0 1 3,4 3 18,8 1 33,3 5 9,8 
e 0 0,0 2 6,9 1 6,3 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – ni možnosti, stanje se bo samo še slabšalo; b – največ lahko stori kmetijska politika; c – kmetje bi se morali 
bolje organizirati in narediti svojo mlekarno; d – kmetje morajo spremeniti mišljenje in predvsem bolje delati; e 
– drugo 
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Kot je iz preglednice 59 razvidno so kmetje znotraj velikostnih razredov odgovarjali podobno. 

Opaziti je, da je največ gospodarjev kmetij večje prireje mnenja, da lahko največ stori 

kmetijska politika, 30 odstotkov pa jih je mnenja, da morajo kmetje spremeniti način 

razmišljanja in predvsem bolje delati. 
Preglednica 59: Predlogi anketiranih kmetovalcev za izboljšanje stanja v prireji mleka na Notranjskem glede na 
velikost kmetije 
 odgovor kmetija % kmetija % kmetija % skupaj % 

 manjše prireje  srednje prireje  večje prireje    
a 6 31,6 10 45,5 1 10,0 17 33,3 
b 9 47,4 8 36,4 5 50,0 22 43,1 
c 2 10,5 1 4,5 1 10,0 4 7,8 
d 1 5,3 1 4,5 3 30,0 5 9,8 
e 1 5,3 2 9,1 0 0,0 3 5,9 

Odgovori: 
a – ni možnosti, stanje se bo samo še slabšalo; b – največ lahko stori kmetijska politika; c – kmetje bi se morali 
bolje organizirati in narediti svojo mlekarno; d – kmetje morajo spremeniti mišljenje in predvsem bolje delati; e 
– drugo 
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5    RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1  RAZPRAVA PO TIPIH KMETIJ 

5.1.1  Razlike v odgovorih med starostnimi razredi anketirancev 

Zanimive podatke smo dobili, ko smo gospodarje kmetij razdelili v starostne razrede, saj so se 

odgovori in mnenja znotraj razredov zelo razlikovala. Ugotovili smo, da se na Notranjskem s 

prirejo mleka ukvarja samo 18 odstotkov kmetov, ki so stari do 49 let. Iz naše raziskave je 

jasno vidno, da starost gospodarja močno vpliva na poznavanje ekonomskih in 

agrarnopolitičnih razmer v kmetijstvu, saj so le mlajši kmetje podrobneje seznanjeni s 

sistemom mlečnih kvot in s podporami za investicije. Mlajši gospodarji kmetij so se kljub 

morebitnim novim razmeram na kmetijskem trgu pripravljeni prilagajati in v prihajajočih letih 

načrtujejo investicije na kmetiji. Večina mlajših gospodarjev namerava povečati in 

modernizirati  kmetijo ter dvigniti mlečno proizvodnjo (zamenjava pasme, dokup kvot).  
 

Večina kmetov starejših od 70 let ni seznanjenih z ekonomskimi in agrarnopolitičnimi 

razmerami v kmetijstvu. Sistema mlečnih kvot starejši kmetje v večini ne poznajo in niso 

seznanjeni s podporami za investicije. Starejši kmetje se morebitnim novim razmeram na trgu 

niso pripravljeni prilagajati in bi v primeru opustitve direktnega plačila opustili kmetovanje. 

V večini ne načrtujejo investicij na kmetiji in si predstavljajo svojo kmetijo v prihajajočih 

letih brez večjih sprememb. Starejši kmetje niso pripravljeni povečevati sedanje mlečne 

proizvodnje z dokupom mlečnih kvot, saj so zadovoljni s sedanjim stanjem. V raziskovanih 

občinah je 45 odstotkov kmetov starih od 50 do 69 let in kar 37 odstotkov kmetov, ki so 

starejši od 70 let. 

 

5.1.2  Razlike v odgovorih glede na izobrazbo anketirancev 

Na zelo značilne odgovore smo naleteli tudi v posameznih izobrazbenih razredih. Ugotovili 

smo, da so kmetje z najvišjo to je s srednješolsko izobrazbo s sistemom mlečnih kvot in s 

podporami za investicije dobro seznanjeni. V prihodnjih letih želijo modernizirati oziroma 

posodobiti kmetije ter povečevati proizvodnjo z dokupom kvot, za katere so pripravljeni 

plačati do 100 SIT. Kmetje s srednješolsko izobrazbo so pripravljeni zamenjati sedanjo čredo 

s kravami bolj mlečnih pasem.  Kmetje z najvišjo izobrazbo menijo, da za izboljšanje stanja v 

prireji mleka na Notranjskem lahko največ stori država.  
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Kmetje brez formalne izobrazbe kmetujejo predvsem zato, da ohranijo kmetijo za naslednje 

generacije ter zato, da imajo zaposlitev in plačo, ker drugih možnosti nimajo. S sistemom 

mlečnih kvot in s podporami za investicije v večini niso seznanjeni. Večina kmetov te skupine 

bi v primeru 20 odstotnega znižanja cene mleka in ob ukinitvi direktnega plačila mleka 

opustila mlečno proizvodnjo. Kmetje brez formalne izobrazbe v prihodnje ne nameravajo 

povečevati proizvodnje in niso zainteresirani za nakup kvot, prav tako pa v prihodnje ne 

načrtujejo večjih investicij na kmetiji. Sedanje črede niso pripravljeni zamenjati s kravami 

bolj mlečnih pasem, kmetijo pa si v prihodnje predstavljajo brez večjih sprememb. 

 

5.1.3  Razlike v odgovorih glede na intenzivnost prireje 

Gospodarji kmetij večjih prirej zelo dobro poznajo ekonomske in agrarnopolitične razmere v 

kmetijstvu. Zelo dobro so seznanjeni s sistemom mlečnih kvot in s podporami za investicije. 

V primeru 20 odstotnega znižanja cene mleka in ob ukinitvi direktnega plačila mleka bi svojo 

proizvodnjo zmanjšali in postopno preusmerili proizvodnjo. Večina kmetov večjih prirej 

namerava povečevati proizvodnjo z dokupom mlečnih kvot. Samo kmetje večjih prirej so za 

dokup kvote pripravljeni odšteti več kot 250 SIT. V prihajajočem letu večina načrtuje 

modernizirati oziroma posodobiti kmetije ter dokupiti živino. Na raziskovanem področju 

občin je samo 20 odstotkov kmetij večjih prirej. 
 

Gospodarji kmetij manjših prirej so s sistemom mlečnih kvot slabše seznanjeni. Večina bi v 

primeru 20 odstotnega znižanja cene mleka in ob ukinitvi direktnega plačila opustila mlečno 

proizvodnjo. V prihodnosti ne načrtujejo investicij na kmetiji. S podporami za investicije niso 

seznanjeni. Mlečnih kvot niso pripravljeni dokupiti saj želijo proizvajati isto količino mleka 

kot sedaj. Kar 37 odstotkov kmetij v občinah Cerknica, Bloke in Loška dolina spada med 

kmetije manjših prirej ter 43 odstotkov med kmetije srednjih prirej. 

 

5.1.4  Razlike v odgovorih glede na občine 

Z analizo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da se odgovori med občinami Cerknica, Bloke 

in Loška dolina v nobenem primeru niso bistveno razlikovali.  
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5.2  SKLEPI 

 

  1. Analiza vprašanja o ciljih pri kmetovanju prikazuje, da tako starost ter izobrazba 

gospodarja kot velikost kmetije in občina prebivališča na rezultate ne vpliva.  

Najpogostejši cilj ne glede na starost, izobrazbo, velikost kmetije ter občino 

prebivališča je ohranitev kmetije za naslednje generacije. Drugi najpomembnejši cilj 

pa je za večino kmetov na Notranjskem veselje do kmetovanja. 
 

  2. Največji vpliv na poznavanje sistema mlečnih kvot ima velikost kmetije, na 

poznavanje pa zelo vpliva tudi starost gospodarjev. Vpliv izobrazbe in občine 

prebivališča ni izrazit. Sistema mlečnih kvot starejši kmetje v večini ne poznajo, 

medtem ko so mlajši kmetje s kvotami seznanjeni precej podrobno. Zelo dobro 

poznajo sistem mlečnih kvot gospodarji kmetij večjih prirej. 
 

  3. Gospodarje kmetij smo povprašali, kaj bi storili, če cena mleka pade za 20 odstotkov 

in to ne bi bilo nadomeščeno z direktnim plačilom. Ugotovili smo, da je na 

odgovarjanje močno vplivala starost gospodarjev in velikost kmetije. Z največ odstotki 

bi mlečno proizvodnjo opustili gospodarji stari 70 let in več, medtem ko bi se mlajši 

raje odločali za postopno preusmeritev proizvodnje. Največ odstotkov  gospodarjev 

kmetij večje prireje bi postopoma preusmerilo proizvodnjo, medtem ko so se 

gospodarji kmetij manjše prireje odločali za opustitev proizvodnje. V manjši meri je 

opazen tudi vpliv izobrazbe, saj bi mlečno proizvodnjo opustili predvsem kmetje brez 

formalne izobrazbe. 
 

  4. Ugotovili smo, da 80 odstotkov kmetov namerava  v prihodnje proizvajati isto količino 

mleka kot sedaj in ne nameravajo dokupiti mlečnih kvot. Mlečno proizvodnjo z 

dokupom kvot nameravajo povečevati predvsem mlajši kmetje, izobraženi gospodarji 

ter gospodarji kmetij večje prireje. O opustitvi kmetovanja in prodaji kvot razmišljata 

dva kmeta. 

  5. Večina, kar 80 odstotkov kmetov na Notranjskem ni pripravljena dokupiti mlečnih 

kvot. To so predvsem starejši kmetje. Izmed kmetov, ki bi kvoto dokupili, jih je največ 

pripravljenih plačati do 100 SIT, medtem ko so nekateri mlajši gospodarji pripravljeni 

plačati tudi do 250 SIT. 
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  6. Ugotovili smo, da na zagotavljanje ustrezne kakovosti mleka starost ter izobrazba 

gospodarjev ne vpliva. Predvsem gospodarji kmetij večjih prirej so mnenja, da je bolje 

plačano mleko dobra stimulacija za boljši zaslužek in stremijo k temu. 
 

  7. Kar 59 odstotkov kmetov na Notranjskem v prihajajočem letu ne načrtuje investicij na 

kmetiji. Vpliv starosti gospodarjev ter velikost kmetije je izrazit. Investicije načrtujejo 

predvsem kmetje stari do 49 let in gospodarji kmetij večje prireje, medtem ko se za 

investicije ne odločajo starejši kmetje in kmetje kmetij manjše prireje.  
 

  8. Največji vpliv na seznanjenost kmetov s podporami za investicije ima velikost 

kmetije, starost ter izobrazba. S podporami niso seznanjeni predvsem kmetje starejši 

od 70 let, gospodarji kmetij manjše prireje ter kmetje z najnižjo izobrazbo. Kmete pri 

pogojih pridobitve podpor za investicije moti predvsem preveč izpolnjevanja raznih 

papirjev. 
 

  9. Kar 90 odstotkov kmetov vztraja pri sedanji pasemski sestavi črede in je niso 

pripravljeni zamenjati z mlečno pasmo. 
 

10. Kar 64 odstotkov kmetov si predstavlja kmetijo čez pet let brez večjih sprememb. 

Kmetijo nameravajo povečevati in dvigniti intenzivnost mlečne proizvodnje predvsem 

mlajši kmetje, bolj izobraženi kmetje, ter gospodarji kmetij večje prireje. 
 

11. V prireji mleka na Notranjskem potekajo precejšnje spremembe. Število rejcev se je 

znatno zmanjšalo, za razliko od drugih območij pa je padla tudi skupna prireja mleka. 

Največ kmetov je prepričanih, da je za nastalo situacijo kriva slaba cena, ter da se 

mladina ne zanima za kmetijstvo. 
 

12. Večina kmetov meni, da bi stanje v prireji mleka na Notranjskem lahko pomembno 

izboljšala kmetijska politika, je pa pri anketiranih nosilcih kmečkih gospodarstev 

prisoten precejšen pesimizem, saj jih kar 33 odstotkov meni, da se bo stanje v prireji 

mleka na Notranjskem samo še slabšalo. Menijo tudi, da bi morala kmetijsko 

svetovalna služba na terenu bolj aktivno sodelovati ter delati s kmeti. 
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6    POVZETEK 

Proizvodnja kravjega mleka je najpomembnejša proizvodna usmeritev slovenskega 

kmetijstva. Slovenija je v zadnjih letih pri proizvodnji mleka doživela intenzivne procese 

koncentracije in specializacije, ki se kažejo v zmanjševanju števila rejcev, povečevanju 

povprečne velikosti črede na gospodarstvo ter rasti mlečnosti krav.  
 

Na območju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina skupna mesečna količina odkupljenega 

mleka pada že pet let, v zadnjih dveh mesecih pa je opaziti rahel trend naraščanja količine 

mleka kljub temu, da število kmetov še vedno pada.  
 

Temeljni cilj diplomske naloge je bil na podlagi ankete rejcev ugotoviti stanje v mlečni 

proizvodnji na področju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina ter poiskati vzroke zakaj 

mlečna proizvodnja na tem področju stagnira. 
 

Pri zbiranju podatkov je bila uporabljena anketna metoda, ki je zajela 51 kmečkih 

gospodarstev v treh notranjskih občinah in sicer občini Cerknica, Bloke in Loška dolina. 

Preučevali smo vpliv občin, starosti in izobrazbe gospodarja ter velikost kmetije (glede na 

oddano količino mleka). Na podlagi dobljenih rezultatov smo poiskali najbolj značilne 

dejavnike, ki vplivajo na mnenje anketirancev. 
 

Rezultati raziskave kažejo, da je največ kmetov na Notranjskem znotraj tistih razredov, ki so 

nezainteresirani za povečevanje mlečne proizvodnje ter investicije na kmetiji. To so predvsem 

starejši ter manj izobraženi kmetje. Povprečna starost anketiranih nosilcev kmetij je 63 let. V 

raziskovanih občinah je samo 20 odstotkov kmetij večje prireje, katerih gospodarji so najbolj 

seznanjeni z razmerami v kmetijstvu in so se pripravljeni morebitnim novim razmeram 

prilagajati. Prevladujejo kmetije srednje in manjše prireje, katerih gospodarji niso pripravljeni 

povečevati mlečne proizvodnje. 
 

Glavni cilj pri kmetovanju je za večino anketiranih nosilcev kmetij ohranitev kmetije za 

naslednje generacije. Ugotovili smo, da večina starejših anketiranih gospodarjev v 

prihajajočem letu na kmetiji ne načrtuje investicij, medtem, ko nameravajo modernizirati 

oziroma širiti kmetijo predvsem mlajši gospodarji kmetij. 

Ugotovili smo tudi, da so s sistemom mlečnih kvot in podporami za investicije seznanjeni 

predvsem mlajši in bolj izobraženi kmetje, medtem ko večina starejših gospodarjev kmetij s 

sistemom mlečnih kvot in podporami za investicije ni seznanjena. 
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Večina kmetov občin Cerknica, Bloke in Loška dolina si svojo kmetijo v prihodnjih petih 

letih predstavlja brez sprememb. Proizvajati želijo isto količino mleka kot sedaj in ne želijo 

dokupiti mlečnih kvot. Gospodarji kmetij, ki želijo svojo prirejo mleka povečevati, so 

predvsem gospodarji kmetij večjih prirej in mlajši gospodarji. Ti gospodarji so za nakup 

dodatne mlečne kvote pripravljeni odšteti največ denarja. 
 

Večina kmetov je mnenja, da lahko za boljše stanje v prireji mleka na Notranjskem največ 

stori kmetijska politika, kar 33 odstotkov pa jih je mnenja, da se bo stanje samo še slabšalo. 
 

V prireji mleka na Notranjskem potekajo precejšne spremembe. Število rejcev se je znatno 

zmanjšalo, za razliko od drugih območij pa je padla tudi skupna prireja mleka. Kmetje v 

večini menijo, da je za nastalo situacijo kriva slaba cena mleka ter da se mladina ne zanima za 

kmetijstvo zaradi zanimivih delovnih mest izven kmetijstva. 
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