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Že nekaj let in vsak dan bolj dojemamo, kaj pomeni za sistem, ki bo tudi po letu 2015 izvajal nadzor nad proizvodnjo 
Slovenijo članstvo v Evropski uniji. Na eni strani prinaša mleka, ne samo v državah EU, temveč da se spremlja trg 
pozitivne učinke, na drugi strani pa se na vseh področjih mleka tudi drugod po svetu - Nova Zelandija in ZDA, saj so 
kmetijskega in gospodarskega dogajanja pojavljajo težave, za ključne proizvajalke mleka in imajo velik vpliv tudi na 
katere prej nismo vedeli. Odprtje meja, tuje trgovske verige, odkupne cene pri nas. Ob vsem tem megalomanskem 
živilsko-predelovalne industrije, a čeprav se lojalne povpraševanju po mleku in dokaj ugodnih cenah pa ne 
konkurence ne smemo braniti, posebej če je le-ta vezana smemo pozabiti na tržna nihanja, na omilitev le-teh, na 
dolgoročno, mleko, MPG in prašičereja. Ker sam sodelujem v sklepanja dolgoročnih pogodb, tudi pri nas v KZ Ptuj ob 
odborih in upravnem odboru ZZS, bom predstavil poročila morebitni menjavi kupca našega mleka.  Pravšnja je 
delovnih skupin za mleko in mlečne izdelke, za goveje meso in ugotovitev, da so se cene mleka v EU in v svetu v zadnjih 
analizo stanja v prašičereji, v okviru ZZS. Ti odbori delujejo mesecih vedno višale predvsem na prostem trgu in v kar nekaj 
tudi na mednarodnem področju COGECA – Evropskem primerih presegale mejo 50 Ct/l. Malo bolj umirjene so 
združenju kmetijskih zadrug, kjer z našimi pobudami in pogodbene cene mleka, a tudi v soseščini so višje. 
predlogi sodelujemo pri pripravi smernic SKP po letu 2013 na Prepoznaven je razkorak cene mleka med starimi in novimi 
področju mleka in mesa.  V vseh treh primerih gre za članicami v EU. Stare članice imajo precej višje odkupne cene, 
dogajanja v Sloveniji, v Evropski uniji in tudi izven nje. Ko kot pa nove države članice. V zadnjem času se tudi na 
govorimo o mleku in mlečnih izdelkih je situacija v Sloveniji svetovnem trgu dvig cen umirja, kar dokazujejo tudi licitacije 
in tudi v drugih državah na trgu zelo ugodna. Povpraševanje mleka in mlečnih izdelkov v Novi Zelandiji. To pa potrjuje, da 
po mleku je veliko in ponudba ga ne dohaja. Temu primerne se je v letošnjem letu proizvodnja mleka zmanjšala.
so tudi odkupne cene, pri nas malo manj, v sosednjih državah 
– Italija, Hrvaška – več. Ko pa govorimo o razmerah na trgu z govejim mesom, so 

razmere v EU podobne. Na sestanku je komisija obravnavala 
razmere na trgu z govejim mesom. Stanje na področju 
medsebojnih pogajanj, reforme SKP in izmenjava informacij 
glede označevanja govejega mesa. Količine pridelanega 
govejega mesa se v EU znižujejo, ravno tako potrošnja. In ker 
je slednja močnejša, se znižujejo tudi odkupne cene klavnega 
goveda tudi v Sloveniji. Nenehno se je potrebno pogajati tudi 
izven meja EU, tako da sedaj potekajo pogajanja s Kanado. 
Zakaj sporazum s Kanado in Svetom Evrope? Kanada si je 
izborila kvoto za goveje meso v države EU v višini 50.000 ton 
letno. Pogajanja potekajo tudi z ZDA in Svetom Evrope, ki bi 
se lahko zaključila v enem letu. Za kmetijstvo bo to najbolj 
žgoč sektor, saj so ZDA na področju reje govejega mesa zelo 
konkurenčne zaradi svojih naravnih danosti, tako da s stroški 
svoje  logistike državam EU konkurirajo z nižjo ceno kot je 
pri nas. Ameriški ponudbi se lahko zoperstavlja edina država v 
EU – Poljska. ZDA že imajo dodeljeno kvoto za dostop na trg 

Tudi iz ostalih držav EU poročajo o ugodnih odkupnih EU brez dajatev. Je pa res, da zaradi strogih veterinarskih 
pogojih in nemoteni prodaji. Poročilo delovne skupine tudi ukrepov in sanitarnih predpisov v EU koristijo samo 20 % 
navaja, da bo trenutni ugodni trend cen trajal nekje do kvote.  Vse te cenovno zanimive ponudbe iz drugih delov 
pomladi. V nadaljevanju ta delovna skupina za mleko sveta nam ne prinašajo nič vzpodbudnega, ampak samo slabo.
predlaga, da je potrebno po izteku mlečnih kvot zagotoviti 

TRENUTNO STANJE V SEKTORJIH GOVEDOREJE, 
MLEKA IN PRAŠIČEREJE PO VSTOPU SLOVENIJE V EU

že to ved  že evt  Z 1e t1sv e 3a l dmi o 1900 - 2013

že to ved  že evt  Z 1e t1sv e 3a l dmi o 1900 - 2013

Kmečka gospodinjstva, katerih letni dohodki presegajo Dodatno vam ponujamo tudi pomoč pri pripravah na 
7.500,00 EUR (katastrski dohodek in 50% obdavčljivih začetek vodenja poslov. knjig:
subvencij), so se morali odločiti ali za ugotavljanje dogodka - napotki za ovrednotenje osnovnih sredstev 
na kmetiji na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ali (zemljišča, zgradbe, oprema, dolgoročna biološka 
na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih stroškov. sredstva),
Tako so se morala do 30. oktobra 2013 priglasiti na DURS s - napotki za ovrednotenje zalog (kratkoročna biološka 
posebno vlogo, v kateri so navedla nosilca dejavnosti (za sredstva, kmetijski pridelki, kmetijski proizvodi),
kmetijsko in gozdarsko dejavnost) in način vodenja -  ovrednotenje nedokončane proizvodnje,
poslovnih knjig. Kmetije, ki ne presegajo omenjenega - sestava sklepov o računovodskih usmeritvah, 
letnega dohodka 7.500,00 EUR in tako ostajajo v sistemu bilančnih kategorijah sredstev in obveznosti do 
DDV, lahko še naprej vodijo knjige prejetih in izdanih virov.
računov za potrebe DDV.

V kolikor ste za našo ponudbo zainteresirani, se 
V težnji olajšati poslovanje svojim članom, smo se v oglasite v na upravi KZ Ptuj z.o.o. pri vodji Finančno-

Kmetijski zadrugi Ptuj z.o.o. odločili kmečkim računovodske službe Alenki Ivančič (tel.št. 749-03-
gospodinjstvom ponuditi opravljanje naslednjih storitev: 09), da se dogovorimo o poteku priprav na vodenje 

- vodenje knjig prejetih in izdanih računov za potrebe poslovnih knjig in o podpisu pogodbe.
DDV za zavezance,

- sestava začetne bilance stanja, Alenka Ivančič, dipl. ekon., vodja FRS  
- vodenje poslovnih knjig za kmetije na podlagi 

dejanskih prihodkov in odhodkov,
- vodenje predpisanih evidenc za kmetije na podlagi 

dejanskih prihodkov in normiranih stroškov.
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Kar pa je dobro za Evropo in tudi za nas, ki smo njen del je to, 2008 gibala med 80 in 70 %, danes pa smo v Sloveniji krepko 
da se pripravlja nova uredba. Uredba bo določala informacije pod 50 %. V zadnjih letih pa se poraba prašičjega mesa 
za potrošnika – navedeno bo moralo biti ali je meso iz EU ali vseskozi povečuje, tako da je v letih 2011-2012  Slovenija kot 
iz tretjih držav, kje je bila žival rejena ali zaklana, ali pa bo neto uvoznik uvozila 69.000 ton svinjskih polovic. Zakaj 
določen nekakšen vmesni model. Omogočala se bo tolikšen uvoz svinjskega mesa? Podatek iz leta 2010 nam 
prostovoljna označba porekla, če je bilo rojstvo živali, reja in pove, da so gospodarstva redila v povprečju 14,4 prašiča. Z 
zakol v isti državi. letom 2007 pa se je število zmanjšajo za 2,8 prašiča, oziroma 

za 16 % na kmetijsko gospodarstvo. 
Analiza stanja in slovenska prireja prašičjega mesa je v letu 
2011 k bruto vrednosti kmetijstva prispevala samo 5 % , k Kljub potrjenemu rejskemu programu v Sloveniji, ki 
vrednosti živinoreje pa 12 %. V obeh primerih očitno vključuje cca 10 pasem prašičev, še radi zahajamo k severnim 
zmanjšanje, saj je leta 2000 bilo drugače – pri prašičih 10 %, sosedom po plemenske merjasce, semena in tudi odojke. 
pri govedu 19 %, kar kaže na nazadovanje oziroma Razlogi za slabe razmere v slovenski prašičereji so tudi 
stagnacijo panoge v primerjavi z drugimi sektorji. globalne narave. Poglavitni pa so nizka konkurenčnost, 
Neenakomerno nihanje števila živali, ki je značilno za slabša produktivnost, velikost, stanovska nepovezanost, 
prašičerejo, po izrazitem zmanjšanju v letih 2003-2004, je v včasih pa tudi sami zatajimo, ko gre za dotični sektor.
letih 2005 in 2006 ponovno naraslo na 575.000 kom.
Po letu 2006 se je spet pričel trend zmanjševanja staleža, ki se Ob vsem tem … kupujmo in uživajmo domače, ne dovolimo 
noče in noče zaustaviti. Tako je bilo po podatkih koncem leta si vzeti dodane vrednosti med surovino, polizdelkom ali 
2011 in v začetku leta 2012  347.000 evidentiranih živali. finalnim izdelkom, drugim.
Domača reja prašičjega mesa je leta 2011 in 2012 znašala 
dobrih 40.000 ton, leta 2006 pa dobrih 63.000 ton. S tem je Spoštovani člani, zaposleni, poslovni partnerji, bralci 
tudi poraba mesa v istih letih padla iz 42 kg na 39,2 kg na Ptujskega zadružnika!
prebivalca v Sloveniji letno. Najvišja prireja prašičjega mesa V prazničnih dneh, ki so pred nami, vam želim obilo 
je bila v Sloveniji v letih 2004 – 2006 – 90.000 ton, ki je do miru, vesele božične praznike in uspehov polno novo 
danes znižana že pod 80.000 ton. Poraba prašičjega mesa na leto 2014.
prebivalca v Sloveniji je podobna povprečju EU – 40,7 kg na 
prebivalca letno. Stopnja samooskrbe se je med leti 2000 in Marjan  Hergan, predsednik KZ Ptuj

Dandanes se vse pogosteje sprašujemo, kakšna so živila, ki samooskrbe s hrano, pač pa tudi ali pa predvsem v smislu 
končajo na naših krožnikih in kako dolga je bila njihova pot oskrbe z varno, kakovostno in kupcu dostopno hrano.
"od njive do krožnika". Krajša je njihova pot, bolj zdrava in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,dve leti, po začetku 
predvsem bolj kakovostna živila uživamo. projekta "Kratke oskrbovalne verige", ki je namenjen 
Lokalna hrana je sveže pridelana hrana,v lokalnem okolju, ki spodbujanju oskrbe šol, vrtcev, bolnic in domov za ostarele z 
od njive do krožnika potuje najkrajši čas. Kot lokalni trg, lokalno pridelano hrano, ugotavlja, da se javni zavodi vse 
štejemo območje oddaljeno približno do 60 km. intenzivneje povezujejo z lokalnimi pridelovalci in 
Lokalna trajnostna oskrba s hrano pa predstavlja lokalno kmetijskimi zadrugami. Za uspešno sodelovanje in 
pridelavo in predelavo  proizvedene hrane, ki je fizično in povezovanje vseh členov v verigi pa skrbi tudi z različnimi 
cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na promocijskimi aktivnostmi. Ena takih je tudi pobuda 
lokalnih trgih. "Preverite lokalno kakovost". 
Samooskrba z zelenjavo je lani v Sloveniji znašala samo 34 Ko govorimo o lokalni prehrani mislimo na uživanje svežih, 
odstotkov. S svežo zelenjavo pa je bila samooskrba nekoliko zdravih in kakovostnih živil, kakršna domača zagotovo so.
višja, in sicer 45-odstotna. Tržna zelenjava se prideluje na Potrošnikov nas je vedno več takih, ki ne govorimo zgolj o 
okoli 1500 ha, od tega je 977 ha integrirane pridelave in 148 zdravem načinu prehranjevanja, pač pa tudi posegamo po 
ha ekološke. sezonskih živilih, predvsem po sezonski domači zelenjavi, 
V letu 2012 smo porabili 208 tisoč ton zelenjave, uvozili smo pridelani na naših domačih območjih.
149 tisoč ton zelenjave, od tega je bilo 64 odstotkov sveže. V 
obliki sveže zelenjave se uvozi največ paradižnika, čebule, V teh, zimskih, predprazničnih dneh pa na mizi, ne sme 
solate. manjkati doma pridelana zelenjava in  domače sadje iz 

Kmetijske zadruge Ptuj.
Zadostna lokalna pridelava hrane s kmetijskimi pridelki in 
proizvodi je pomembna predvsem zaradi: Bliža se nam torej najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo 
zagotavljanja varnosti za obdobje ekonomskih kriz, preteklosti in pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja po 
zmanjšanja odvisnosti od zunanje trgovine, urejenosti in sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce. Naj se vsem v 
obdelanosti podeželja, ohranjanja delovnih mest na prihajajočem letu 2014 uresničijo sanje, udejanjijo želje in 
podeželju, varovanja okolja, izboljšanja zdravja prebivalstva, izpolnijo pričakovanja .
s stališča prehranske vrednosti kakovostnejše hrane 
Prehranske varnosti, ne razumemo zgolj v smislu zadostne Majda Babič Horvat, ing. agr.

LOKALNA   PRIDELAVA  HRANE
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