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Proizvodnja kravjega mleka je skupaj s prirejo govejega 
mesa najpomembnejša proizvodna usmeritev slovenskega 
kmetijstva. K skupni vrednosti kmetijske proizvodnje v 
zadnjih letih prispeva okrog 15 %.

Komaj so se kmetje v okviru Skupne kmetijske politike 
prilagodili sistemu mlečnih kvot, že naj bi ga Evropska unija 
odpravila.  To naj bi se predvidoma zgodilo v letu 2015. 
Večina držav članic Evropske unije nima težav z 
prekoračitvijo mlečnih kvot, lani so jo prekoračile samo še tri 
države, na ravni unije pa je količina mleka dosegla 96 % 
kvote. Ker je odprava mlečnih kvot eden od temeljnih 
konceptov predlagane kmetijske politike poletu 2013, 
Evropska komisija nasprotuje razpravam o kvotah. Nekatere 
države, med katerimi je zlasti aktivna Portugalska, poskušajo 
začeti razpravo o kvotah za sladkor, to pa bi verjetno 
spodbudilo tudi razpravo o mlečnih kvotah. 

Na nadaljnji razvoj mlečnega sektorja v Sloveniji po letu 
2015 bodo vplivali tudi italijanski trg, kamor Slovenija 
izvaža 30 % mleka, odkup mleka v Ljubljanskih mlekarnah, 
odkupna cena mleka v Evropski uniji in na globalnih trgih, 
prireja mleka pri največjih izvoznikih mleka in mlečnih 
izdelkov (ZDA, Avstralija, Nova Zelandija), povpraševanje 
po mleku in mlečnih izdelkih pri največjih uvoznikih ( 
Kitajska, Rusija) in tudi politika Lactalisa, ki prevzema 
Ljubljanske mlekarne. Lactalis je družinsko podjetje z 80 - 
letno tradicijo, ki svojo poslovno politiko gradi na tem, da 
prevzema blagovne znamke in dobro stoječa podjetja, 
ohranja proizvodnjo in se s kakovostnimi izdelki usmerja na 
lokalni trg. 

Z odpravo kvot se bo prireja mleka  na območjih z ugodnimi 
naravnimi pogoji, ki omogočajo nižjo ceno pridelave, še 
povečala. Kako bo to vplivalo na slovenski trg, je težko 
napovedati. 

Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje mleko od svojih 
članov in nečlanov. Zadruga svojim dobaviteljem mleka 

zagotavlja konkurenčno odkupno ceno, stabilnost pri 
odkupu, absolutno varnost in rednost izplačil ter 
strokovno pomoč .

Na višino prihodka na 
kmetiji usmerjeni v mlečno 
proizvodnjo v največji meri 
vpliva količina prirejenega 
mleka in njegova cena. V 
zaostrenih ekonomskih 
okoliščinah je znižanje 
stroškov prireje domala 
edina možnost, ki tako 
kratkoročno kot dolgoročno 
obeta rejcem določeno 
perspekt ivo .  Izhod iz  
zaostrene situacije pa lahko 
išče vsak rejec le v tistih 
dejavnikih, na katere lahko 
aktivno vpliva. Zniževanje 

stroškov v prireji mleka je možno, vendar se je s tem 
problemom treba ukvarjati sistematično. Večje učinke lahko 
pričakujemo na daljši rok in le v primeru, da investicijsko 
politiko razvoja kmetije peljemo na premišljen način, ki ima 
za glavni cilj doseči čim nižjo lastno ceno litra prirejenega 
mleka.

Pri mlečni proizvodnji ni več proizvodno vezanih podpor. Na 
gospodarnost prireje mleka pa vplivajo podpore, ki so 
pridobljene na celotni kmetiji. Z letošnjim letom se 
zaključuje obdobje kmetijske politike 2007-2013, naslednje 
leto prehajamo v obdobje Skupne kmetijske politike 2014-
2020. Obvezni elementi nove politike so osnovna plačila za 
upravičene površine (na hektar), plačila za t.i. zeleno 
komponento, dodatno plačilo za mlade kmete in nacionalna 
rezerva, vsaka država pa lahko izbira še med prostovoljnimi 
plačili, kamor sodijo shema za male kmete, plačila za 
območja s posebnimi naravnimi omejitvami in proizvodno 
vezana plačila. Kar zadeva plačilne pravice, sta dve možnosti 
– nova dodelitev v letu 2014 ali ohranitev sedanjih pravic. 
Slovenija zagovarja stališče, da bi jih dodelili na novo, 
vendar bi pri tem morali vključiti med upravičene površine 
tudi 16 tisoč hektarjev vinogradov in še 19 tisoč hektarjev 
drugih površin. Pomembna novost je izenačitev 
regionalnega plačila za njive in travinje, pri tem pa je 
slovenski predlog, da bi bilo odločanje o tem v pristojnosti 
vsake članice Evropske unije. Shema vključuje tudi 
omejevanje višine plačil za velike kmetije in »mehak« 
prehod iz sedanjega v nov sistem.

Odkupne cene mleka v Sloveniji že dolgo niso več enotne, 
ampak se oblikujejo tržno, na podlagi ponudbe in 
povpraševanja oz. pogajanj med mlekarnami in 
dobavitelji. Cena mleka je odvisna od deleža tolšče in 
beljakovin, vsebnosti somatskih celic, mikroorganizmov, 
zmrziščne točke, stroškov analiz, prevoza mleka. 
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