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1. Ozadje
1.1. Uvod v proces nasledstva na družinskih kmetijah
Družinske kmetije predstavljajo pomemben vir po vsej Evropi, saj pomagajo pri zmanjševanju
stopnje brezposelnosti, se spopadajo z demografskimi izzivi evropskega kmetijstva ter
ohranjajo in izboljšujejo socialno, ekonomsko in kulturno trajnost podeželskih območij.
Družinska kmetija v tem projektu je tista, ki je v lasti članov iste družine, ki oblikuje in/ali
zasleduje formalni ali nakazani viziji kmetije. (Venter, Boshoff in Maas, 2005). Ključni dejavnik
pri družinskih kmetijah je postopek nasledstva. Namen družinskih članov, da predajo kmetijo
naslednji generaciji je bistvenega pomena za nadaljevanje kmetije. Na nasledstvo se ne sme
gledati kot na dogodek, temveč kot na skrbno načrtovan proces, ki poteka v daljšem časovnem
obdobju. (Kirby in Lee, 1996).
Člani družinske kmetije začnejo proces nasledstva s pripravami, ki jim sledi načrt nasledstva
in na koncu privede do koncepta nasledstva. Zadnji korak je uradna predaja kmetije. Naslednji
graf prikazuje proces nasledstva:

informacije in
priprava glede
na dedovanje

inventar kmetije
in priprava
strategije
dedovanja

razvoj končnega
koncepta
dedovanja

predaja kmetije
naslednikom

V letu 2010 je bilo 97% vseh kmetij znotraj članic EU družinskih. Le 16%
skupnega kmetijskega dela opravijo ne-družinski člani. Hkrati se evropsko
kmetijstvo sooča z demografskim izzivom. Leta 2007 je bilo 55,5% kmetov
starejših od 55 let. Le 6,3% jih je bilo mlajših od 35 let (Generalni direktorat
EU za kmetijstvo in razvoj podeželja, 12/2013).
Glede na »posvetovanje o vlogi družinskega kmetovanja, ključnih
izzivih in prednostnih nalogah za prihodnost«, ki ga je izvedel Generalni
direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja v letu 2013, je kar 85%
vprašancev menilo, da sta »staranje« in »nasledstvo« glavna družbena
izziva pri družinskih kmetijah. Nasledstvo pri družinskih kmetijah
predstavlja izziv in priložnost hkrati. Obstaja velik potencial za konflikt
in tveganje, da se izgubi pomemben čas za razvoj podjetja. Tveganje izgube časa sovpada s
tveganjem izgube zagona pri ljudeh, ki sodelujejo v procesu nasledstva. Pomembno je, da
se spodbuja dolgoročno podjetniško razmišljanje. Ekonomske cilje bi bilo potrebno združiti z
osebnimi načrti za prihodnost.
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Projekt Farm_Success razvija strategije za usposabljanje kmetov za trajnostni proces
nasledstva, ter da motivira in omogoča mladim kmetom, da nadaljujejo s podjetjem njihovih
staršev.

1.2. Namen projekta
Namen projekta je zagotoviti mladim kmetom orodja in znanje potrebno pri procesih
nasledstva družinskih kmetij. Skozi predstavitev in izmenjavo uspešnih izkušenj usposobljenih
in motiviranih mladih kmetov pri nadaljevanju družinskih podjetij, Farm-Success cilja na:
Razvoj inovativnih konceptov in vzorcev za nasledstvo.
Zagotavljanje podpore pri procesu sprejemanja odločitev glede nasledstva.
Izboljšanje gospodarskega in osebnega položaja mladih kmetov.
Izboljšanje demografskega stanja na kmetijskih in podeželskih območjih.
Spodbujanje dostopa do in učenja skozi OIV (Odprte izobraževalne vsebine).
Spodbujanje OIV v različnih jezikih (angleškem, nemškem, španskem,
italijanskem, slovenskem, češkem in francoskem).
Podpiranje digitalnega vključevanja v učenje, da bi dosegli ciljne skupine iz
prikrajšanih območij.
Spodbujanje prilagodljivosti izobraževalnih poti in oblik.
Negovanje učnih priložnosti za ljudi v slabšem družbenem položaju.
Uporabo izobraževalnih metodologij, ki se lahko prilagodijo na
heterogene pogoje učencev.
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1.3. Partnerji
Vključene so naslednje države. Partnerji, ki jih predstavljajo so:

Nemčija
Technische Univeristät München (TUM) Tehnična univerza
v Münchnu (TUM) je raziskovalna univerza s kampusi v
Münchnu, Garchingu in Freising-Weihenstephanu. Del TUM,
ki sodeluje pri tem projektu je TUM School of Life Sciences
Weihenstephan še posebej predsednik ekonomije, vrtnarstva in urejanja krajine.
Predsednik analizira vprašanja o nalogah upravljanja in gospodarskih usmeritvah v okviru
vrtnarstva, urejanja krajine in o širšem okviru kmetijstva in družbenih institucij.
Hof und Leben GmbH: Ideja Hof und Leben je dolgoročno
strokovno svetovanje in izmenjavanje za družinska podjetja, ki se
ukvarjajo s kmetijstvom, ki povezujejo gospodarske in socialne
vidike. Hof und Leben GmbH (HUL) je bilo ustanovljeno leta
2009. Hul je neodvisno svetovalno podjetje.

Španija
COAG-Jaén: Zveza kmetov in živinorejcev Jaén (COAG-Jaén),
je bila ustanovljena kot agrarna, demokratična, neodvisna,
strokovna in neprofitna organizacija. COAG Jaen ima pravno
podlago, katere glavni cilj je zaščita in spodbujanje gospodarskih,
socialnih in poklicnih interesov svojih kmetov in živinorejcev.

OnProjects: OnProjects ponuja celovite storitve in svetovanja
pri vodenju projekta. OnProjects se je rodil kot ideja Iacopa
Benedettija, ki je hkrati tudi predstavnik OnProjects pri projektu
Farm Success.
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Češka
Asociace soukromého zemedelství Ceské republiky: APF
CR je prostovoljna strokovna organizacija zasebnih kmetov na
Češkem. Ustanovljena je bila leta 1998 in predstavlja in podpira
predvsem interese družinskih kmetov. APF CR je sestavljena iz
41 regionalnih organizacij s skupno 6500 član.

Italija
Agricoltura é vita: Agricoltura è Vita je združenje, ki ga promovira
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) za usposabljanje,
svetovanje in raziskave v kmetijstvu. Ustanovljeno je bila maja
2007. Agricoltura è Vita ima državni sedež v Rimu in več centrov
za usposabljanje v vseh regijah Italije.

Slovenija
Biotehniški center Naklo: Biotehniški Center Naklo je bil
ustanovljen leta 1907 kot mlekarska šola. Po letu 1926 se
je specializirala kot kmetijska šola, leta 2007 pa je nastal
Biotehniški center Naklo. Biotehniški Center Naklo ima različne
enote: Biotehniška gimnazija, poklicno srednjo šolo, višjo šolo,
raziskovalno enoto in izobraževalno središče ter medpodjetniški izobraževalni center.

Belgija
CEJA: CEJA je evropska neprofitna nevladna organizacija,
namenjena mladim in dejavnostim, ki podpirajo izvajanje
ukrepov znotraj strategije EU za mlade. CEJA deluje prek formalno
priznane strukture, sestavljene iz 31 nacionalnih organizacij iz 24
držav članic EU. CEJA sekretariat se nahaja v Bruslju in nadzira
vse upravne dejavnosti, organizacijo dogodkov in vodenje članstva. CEJA daje moč mladim
v kmetijstvu in spodbuja njihovo sodelovanje v procesih sprejemanje odločitev na ravni
EU, da se jim zagotovi osnove za razpravo in vplivanje na politična vprašanja, ki zadevajo
mlade na podeželju na evropski, nacionalni in lokalni ravni.
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2. Nacionalni podatki vključenih držav
		

		

2.1. EU

V EU obstaja več kot 12 milijonov kmetij (gospodarstev) s polnim delovnim časom (2010),
ki pokrivajo 172 milijonov hektarjev kmetijskih zemljišč. Večina virov pravi, da je v kmetijstvu
zaposlenih okoli 10 milijonov ljudi, kar predstavlja 5% vseh zaposlenih. Povprečna velikost
evropske kmetije je 14.6 hektarov. Korporativne kmetije so načeloma večje in predstavljajo
26% kmetijskih zemljišč. Družinske kmetije pokrivajo okoli 69% lastne in 5% zakupne posesti.
V povprečju so korporativne
kmetije (152ha / posest) približno
15-krat večje od družinskih kmetij
(10ha / posest)
Družinske kmetije (kjer ima
lastništvo le ena fizična oseba)
predstavljajo skoraj 97% vseh
kmetij v EU. Od leta 2005 se
je delež družinskih kmetij
zmanjšal za 0,73%. To sovpada
s povečanjem števila zakupnih
posesti in korporativnih kmetij.
Na splošno je kmetijska
delovna sila starejša od ostale v
gospodarstvu. V letu 2010 je bilo
33% delovne sile v kmetijstvu
mlajše od 40 let (v primerjavi
z 44% vseh zaposlenih), 57%
je bilo starih med 40 in 65 let
(v primerjavi z 54% vseh zaposlenih) in 10% je bilo starejših od 65 let (v primerjavi z 2%
vseh zaposlenih). 6,5% kmetov v EU je mlajših od 35 let. Na splošno velja, da starejši kmetje
upravljajo manjše kmetije, večje pa kmetje srednjih let.
Mnogi starejši kmetje, ki delajo na svojih posestih, preden predajo kmetijo naslednji
generaciji ali jo prodajo, presegajo običajne upokojitvene starosti in sicer zaradi ekonomske
nujnosti ali pa po prosti izbiri. To novim mladim kandidatom vedno bolj otežuje stvari. Pri
evropskih družinskih kmetijah je redko, da se je kmet pripravljen odreči svoji kmetiji zavoljo
naslednje generacije pred 50-im rojstnim dnevom. Vendar pa na odločitve o upokojitvi in
6

nasledstvu lahko vplivajo številni dejavniki: osebni razlogi za upokojitev (starost), razpoložljivost
ustreznega in voljnega naslednika in pravi čas z vidika naslednika.

2.2. Nemčija
V Nemčiji, v več kot 580 000 malih in srednje velikih podjetjih (MSP) do leta 2017 načrtujejo
izvedbo nasledstvenega procesa. To vpliva na 16% vseh MSP in okoli 4 milijone zaposlenih. Do
leta 2017 načrtovanje nasledstva pri MSP kaže, da je 9% MSP že delalo načrte za nasledstvo.
7% SMP je načrtovalo nasledstvo na ne-družinskega člana, 35% ima načrte v prihodnosti,
49% pa nima še nobenih načrtov. Nasledstvo znotraj MSP v kmetijskem sektorju kaže, da je in
bo od leta 2014 do leta 2017 vplivalo na več kot 3,400 MSP. 57% kmetovalcev daje prednost
nasledstvu znotraj družine, v kmetijskem sektorju pa je v naslednjih 5 letih načrtovanih 1.800
nasledstvenih procesov.

2.3. Španija
Jaén je provinca v južni Španiji, v vzhodnem delu Andaluzije, kjer živi 656.093 ljudi.
Kmetijstvo igra zelo pomembno vlogo v gospodarstvu Jaéna. Gojenje oljk in proizvajanje olja
predstavljata glavni del kmetijske dejavnosti. Jaén je ena od največjih proizvajalcev oljčnega
olja na svetu. Približno 20 % prebivalstva je povezanega s kmetijstvom, kar predstavlja
110.000 ljudi. Povprečna starost kmetov v Jaénu je 55 let. Eden od glavnih problemov s
katerimi se sooča Jaén v kmetijstvu je pomanjkanje usposabljanja in profesionalizacije. Glede
na kmetijski popis, 2.7 milijona ljudi dela na 3.500 kmetijah. Kmetijstvo predstavlja priložnost
za mlade, hkrati pa je eden od najbolj zapostavljenih sektorjev. Nizek delež mladih na
kmetijah resno ogroža sposobnost preživetja kmetij v prihodnosti. Kmetije imajo strukturne
in socialne pomanjkljivosti s katerimi bi se morale spopasti mlajše generacije; na primer
inovacija, diverzikacija, tehnologija, tehnike vodenja in promocija izdelkov. Visoka stopnja
brezposelnosti mladih (57%) in pomanjkanje alternativnega zaposlovanja na podeželju ter
rast potenciala španske živilske industrije je pomenilo 79% povečanje števila vlog za vključitev
mladine v kmetijski sektor. Kmetijski sektor potrebuje regulacijo, stabilizacijo in direktna
plačila. Proizvodnja bi se morala povečati, izboljšati bi se moral tudi izvozni sektor. Vstopne
ovire za nove kmete ali naslednike, proizvodnja in dobičkonosnost so dejavniki negotovosti,
ki jih je treba razjasniti.
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2.4. Italija
V Italiji se nahaja 1.620.884 kmetij s povprečno velikostjo 7,9 ha. Skupna kmetijska površina
predstavlja 12.856.048 ha, od tega je 54,5% poljščin. 26,7% pašnikov in travnikov, 18,5%
trajnih nasadov in 0,2% vrtnarskih nasadov. Približno 262.000 kmetij (16,2% vseh kmetij)
imajo vsaj eno aktivno osebo in več kot 200 delovnih dni na leto. Obstaja tudi 18.000 kmetij s
korporativnim upravljanjem. 95,4% italijanskih kmetij je družinskih. Skupno dela na kmetijah
3.964.191 družinskih članov, vendar jih samo 49,7% dela na svoji lastni kmetiji. Povprečna
starost italijanskih kmetov je relativno visoka. 161.716 kmetov je mlajših od 40 let (9,9%
vseh), 461.922 kmetov je starih med 40 in 54 let (28,49% vseh), 997.246 kmetov je starih čez
54 let (61,52% vseh), 271.000 kmetov je starih več kot 75 let (16,7% vseh). Od leta 2000 do
2010 se je število kmetij v Italiji zmanjšalo iz 2.396.274 na 1.620.884, kar znaša zmanjšanje
za 34,2%. Največje zmanjšanje (38,3%) je bilo v starostni skupini od 30 do 39 let. Glede na
vse kmete, jih je 375 od 1000 zapustilo sektor, nadomestilo pa le 77 novih vpisov. Podatki
očitno kažejo spremembo v generacijah. Raziskava o »potencialu družinskega nasledstva v
italijanskem kmetijstvu« iz leta 2011 kaže, da 30% otrok kmetov namerava prevzeti družinski
posel. Če je vodja kmetije star najmanj 55 let in ima vsaj enega otroka med 18 in 39 leti, jih
59 od 100 kaže zanimanje za prevzem kmetije. Nadaljnjih študij o nasledstvu ni. Podatke je
potrebno raziskati.

2.5. Češka
Na Češkem je 26.246 kmetij s povprečno velikostjo 133 hektarjev. Kmetijska zemljišča na
Češkem obsegajo 3.491.818 ha, od tega je 2.488.966 hektarjev obdelovalnih površin, 960.076
hektarjev je trajno zelenih površin, 21.011 hektarjev predstavljajo sadovnjaki, 14.852 vinogradi,
5.155 hmelj in 195 zelenjavni vrtovi. Danes na Češkem dela v kmetijstvu 181.756 ljudi, kar je
18% manj kot leta 2010. Število redno zaposlenih delavcev je 105.916, kar predstavlja 1%
češkega prebivalstva. Število zaposlenih ljudi v kmetijstvu se od 90-ih let zmanjšuje.
Starost kmetov na Češkem: 6% ima manj kot 24 let, 13% jih ima med 25 in 35 let, 21% med
35 in 44 let, 25% med 45 in 54 let, 26% med 55 in 64 let in 9% jih ima 65 let ali več.
Glavni izzivi procesa nasledstva pri družinskih kmetijah so: veliko administrativno in pravno
breme, pomanjkanje državne pomoči mladim kmetom in pomanjkanje interesa mladih.
Obstajajo projekti za spodbujanje nasledstva; APF CR (Zveza upokojitvenih skladov Češke
Republike) je izdala brošuro o nasledstvu in dosegli so razveljavitev davka za nasledstvo.
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Danes ima večina družinskih kmetij že svoje naslednike. Interes za nadaljevanje posla
družinskih kmetij počasi narašča med mlajšimi generacijami. To je rezultat boljše podobe te
vrste podeželskega podjetništva.

2.6. Slovenija
Kmetijska zemljišča v Sloveniji predstavljajo manj kot četrtino celotne površine, ki znaša
20.273 km2. To je manj kot 0,1 hektarja obdelovalnih površin na prebivalca. Reja goveda in
pridelovanje mleka sta najpomembnejši kmetijski dejavnosti, ki skupaj predstavljata 58% vse
vrednosti kmetijske proizvodnje v Sloveniji. V Sloveniji se nahaja 72.377 kmetij s povprečno
velikostjo 6,6 hektarjev. Le 2% kmetij v Sloveniji ima več kot 30 hektarjev. Manj kot 20% kmetov
je redno zaposlenih v svoji dejavnosti. 94% kmetijskih površin obdelujejo družinske kmetije,
44% celotnega vloženega dela v kmetijo je delo upravljalca kmetije, ostalih 46% predstavlja
delo ostalih družinskih članov. Le 11,7 % upravljalcev kmetij v Sloveniji ima popolno kmetijsko
izobrazbo.
Starost kmetov v Sloveniji (2013): 4,8% je mlajših od 35 let, 14,4% ima med 35 in 44 let,
26,4% ima med 45 in 54 let, 29,1% ima med 55 in 64 let in 25,3% ima 65 let ali več.
V procesu nasledstva v Sloveniji, je 18,1% kmetov že našlo naslednika, 38,6% ima potencialne
naslednike, ki pa se še niso opredelili glede nasledstva in 43,3% jih še ni našlo naslednika za
njihovo kmetijo. Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na nasledstvo: socialno geografski dejavniki
(npr. lokacija kmetije in dojemanje odmaknjenosti kmetije), demografska struktura kmetije
(število oseb, ki živijo na kmetiji, starost lastnika in naslednika, spol in izobrazba, število otrok
moškega spola itd.), struktura kmetijskih nepremičnin (velikost kmetije, zakup kmetijskih
zemljišč) in nazadnje proizvodna struktura kmetije: (trženje živinorejske proizvodnje,
intenzivnost živinoreje, letni bruto dohodek odvisen od uspeha kmetije, itd.).
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3. Zbiranje podatkov
Podatki temeljijo na intervjuju,
odprtih vprašanjih in vprašalniku.
Vprašalnik vsebuje 18 vprašanj.16 od
teh vprašanj naj bi bilo ocenjenih po
Likertovi lestvici.
Strokovnjaki so morali opisati
proces nasledstva in razmere v
družinskih kmetijah v izbranih
državah z njihovega zornega kota.
Informacije zbrane s pomočjo
intervjujev in vprašalnikov so
uporabljene za nadaljnji proces
projekta. Ti bodo uporabljeni kot
podlaga za oblikovanje orodij za
usposabljanje naslednikov. Morebitni
problemi v procesu nasledstva bi
bili tako opredeljeni in vključeni v
nadaljnje preučevanje tega procesa.

4.		
Rezultati intervjujev s
strokovnjaki
Ocenjevanje zajema 34 udeležencev
(Nemčija: 7 Španija: 6, Italija: 5, Češka: 5,
Slovenija: 11).
Večina anketirancev je svetovalcev, ki so
sodelovali v številnih procesih nasledstva na
različnih družinskih kmetijah. Drugi so kmetje
sami, ki so trenutno v fazi nasledstva ali pa so
že zaključili proces.

4.1. Analiza Nemčije
4.1.1. Vprašalnik
močno za

za

nevtralno

proti

močno proti

++

+

0

-

--

2

Prosimo navedite stopnjo vašega strinjanja:
1

Na splošno so procesi nasledstva pri katerih sem
udeležen uspešno zaključeni

1

3

2

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
predhodniki zadovoljni

1

6

3

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
nasledniki zadovoljni

1

3

3

4

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
ostali člani družine zadovoljni

2

2

3
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Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

6

1

Manj
pomembno
-

Popolnoma
nepomembno
--

Drugi

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
5

Komunikacija med nosilci interesov

6

Vzpostavitev zavezujočega urnika

7

Opis vseh izvedenih korakov glede na urnik

1

6

8

Obstoj jasne slike o strategijah za prihodnost kmetij

3

4

9

Obstoj rešitve za nadomestilo sorodnikom, ki so se
odpovedali dediščini.

3

4

6

1

Podajte oceno o pomembnosti morebitnih ovir:
10

Finančne težave

7

11

Administracija

3

12

Osebne težave

5

4

2

Ostale možne ovire glede na vaše izkušnje:
1

Delovni čas / pomanjkanje prostega časa
Pomanjkanje samozavesti
Pomanjkanje usposobljenosti

1

Precenjevanje lastnega potenciala

1

Prosimo ocenite pomembnost veščin/usposobljenosti:
13

Komunikacija

14

Podjetniške izmenjave

15

Razumevanje trajnostnega podjetništva

16

Tehnične veščine

Ostale pomembne veščine/ usposobljenosti po
vaših izkušnjah:
Socialne kompetence

17

18

1

7
7
2

4

1

4

3

Lastnik

Lastnik in
žena

Predhodnik in
naslednik

Vsi vključeni

1

4

4

1

1

Kdo, po vaših izkušnjah, sprejema odločitve?

Od prvih pogovorov do končne realizacije, kako dolgo
poteka proces nasledstva po vaših izkušnjah?

2-3 leta

3 leta

4 leta

5 let

5 – 10 let

1

2

1

1

1

11

10 let

1

4.1.2. Povzetek
Udeleženci ankete menijo, da so večino časa vsi družinski člani zadovoljni z nasledstvom na
začetku, vendar se sčasoma lahko pojavijo določeni problemi (zaradi bolezni, smrti, itd.)
Pogosto traja predolgo, da naslednik pride do prevzema. Težnja je, da se počaka na srečen
konec. To čakanje pa je pogojeno z motivacijskimi težavami. Po mnenju udeležencev je to
velik problem pri procesu nasledstva.
Tudi komunikacija predstavlja velik problem pri procesu nasledstva. Odprta razprava in
razjasnitev želja in zmogljivosti med nosilci interesov bi pospešila in izboljšala proces. Poleg
tega udeleženci navajajo, da bi kmetje morali že bolj zgodaj začeti govoriti o tej temi, vendar
se to v resnici ne dogaja. Spori pri procesu nasledstva v 90% primerov nastanejo zaradi težav
v komunikaciji, manjkajoči transparentnosti in odprtosti, zaradi zelo različnih neizrečenih
željah, vprašanjih in strahovih.
Po mnenju anketirancev je pomembno tudi, da se določi mejnike: oblikovanje mnenj,
zbiranje informacij, priprava pogodb in nasledstvene listine, fazo resnične implementacije, ki
izhaja iz dokumentov in pogodb.
Finančne težave znajo prikriti resnične probleme ali konflikte, ki se tičejo nasledstva.
Pomembno je, da se pred procesom nasledstva izplača sorodnike in s tem reši finančne težave
vnaprej.

4.2. Analiza Španije
4.2.1. Vprašalnik
močno za

za

nevtralno

proti

močno proti

++

+

0

-

--

Prosimo navedite stopnjo vašega strinjanja:
1

Na splošno so procesi nasledstva pri katerih sem
udeležen uspešno zaključeni

4

2

2

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
predhodniki zadovoljni

2

2

2

3

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
nasledniki zadovoljni

1

1

4

4

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
ostali člani družine zadovoljni

2

3

1

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

Manj
pomembno
-

1

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
5

Komunikacija med nosilci interesov

4

2

6

Vzpostavitev zavezujočega urnika

1

1

3

7

Opis vseh izvedenih korakov glede na urnik

2

1

3

12

Popolnoma
nepomembno
--

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

Manj
pomembno
-

1

1

2

1

Popolnoma
nepomembno
--

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
8

Obstoj jasne slike o strategijah za prihodnost kmetij

3

3

9

Obstoj rešitve za nadomestilo sorodnikom, ki so se
odpovedali dediščini.

1

5

Podajte oceno o pomembnosti morebitnih ovir:
10

Finančne težave

6

11

Administracija

3

12

Osebne težave

3
4

Ostale možne ovire glede na vaše izkušnje:
Prosimo ocenite pomembnost veščin/usposobljenosti:
13

Komunikacija

1

5

14

Podjetniške izmenjave

2

4

15

Razumevanje trajnostnega podjetništva

16

Tehnične veščine

3
5

1

Lastnik

Lastnik in
žena

Predhodnik in
naslednik

Vsi vključeni

1

4

1

Ostale pomembne veščine/ usposobljenosti po
vaših izkušnjah:

17

Kdo, po vaših izkušnjah, sprejema odločitve?

18

Od prvih pogovorov do končne realizacije, kako dolgo
poteka proces nasledstva po vaših izkušnjah?

Drugi

Povprečno 2,6 let.

4.2.2. Povzetek
Udeleženci raziskave so poudarili iz izkušenj, da je komunikacija med družinskimi člani zelo
pomembna. V proces bi morali biti vključeni vsi družinski člani, priti mora tudi so družinskega
sporazuma, da ne pride do težav.
Udeležene osebe se morajo zavedati birokratskega dela, dokumentacije in iskanja informacij. Med
procesom je vedno je treba upoštevati finančne dejavnike kmetije. Proces lahko prinese tudi dodatne
stroške: notar, davki, itd.
Udeleženci raziskave menijo, da bi bile smernice EU lahko koristne pri procesu nasledstva.
Trajanje procesa nasledstva je odvisno od dogovora družinskih članov. Če vse vključene osebe
dosežejo strinjanje, proces po navadi ne traja dolgo, največkrat nekaj mesecev. V primeru, da
obstajajo določene težave, pa lahko traja tudi do nekaj let.
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4.3. Analiza Italije
4.3.1. Vprašalnik
močno za

za

nevtralno

proti

močno proti

++

+

0

-

--

Manj
pomembno
-

Popolnoma
nepomembno
--

Vsi vključeni

Drugi

Prosimo navedite stopnjo vašega strinjanja:
1

Na splošno so procesi nasledstva pri katerih sem
udeležen uspešno zaključeni

5

2

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
predhodniki zadovoljni

4

3

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
nasledniki zadovoljni

4

4

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
ostali člani družine zadovoljni

3

1

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
5

5

Komunikacija med nosilci interesov

6

Vzpostavitev zavezujočega urnika

7

Opis vseh izvedenih korakov glede na urnik

1

4

8

Obstoj jasne slike o strategijah za prihodnost kmetij

1

4

9

Obstoj rešitve za nadomestilo sorodnikom, ki so se
odpovedali dediščini.

1

4

5

Podajte oceno o pomembnosti morebitnih ovir:
10

Finančne težave

5

11

Administracija

5

12

Osebne težave

5

Ostale možne ovire glede na vaše izkušnje:
1

Italijanski zakoni puščajo preveč prostora za interpretacijo

Prosimo ocenite pomembnost veščin/usposobljenosti:
13

Komunikacija

5

14

Podjetniške izmenjave

1

15

Razumevanje trajnostnega podjetništva

16

Tehnične veščine

4
5

2

3

Lastnik

Lastnik in
žena

Predhodnik in
naslednik

1

4

Ostale pomembne veščine/ usposobljenosti po
vaših izkušnjah:

17

Kdo, po vaših izkušnjah, sprejema odločitve?

14

18. Od prvih pogovorov do končne realizacije, kako dolgo poteka proces nasledstva po
vaših izkušnjah?
Vsi vprašani so navedli kratko obdobje med 2 do 3 meseci in 6 mesecev, vendar so vsi
dodali, da v primeru konfliktov (nadomestila dedičem in druge težave), lahko traja proces celo
4 do 5 let.

4.3.2. Povzetek
Pet intervjujev poudarja pomen profesionalnega in poštenega pristopa k procesu nasledstva,
s posebnimi pristojnostmi na področju zakonodaje, birokratskih postopkov, spretnosti,
razumevanju informacij, znanja o mehanizmih, ki urejajo kmetijsko nasledstvo, računalniško
znanje in praktičnih stikov z različnimi organi.
Tudi osebnostne lastnosti kot: profesionalen in strokoven pristop do vseh nosilcev interesa
s posebnim poudarkom na nasledniku, veljajo za zelo pomembne.
Zadovoljstvo strank je zelo pomembno zaradi dobrih povratnih informacij in ocen strank.
Ta cilj je še toliko bolj pomemben za storitve, ki vključujejo zvezo kmetov, saj so informacije in
komunikacija običajna sredstva dobre ali slabe ocene storitev ponujenih osebam ali podjetjem.

4.4. Analiza Češke
4.4.1. Vprašalnik
močno za

za

nevtralno

proti

močno proti

++

+

0

-

--

Manj
pomembno
-

Popolnoma
nepomembno
--

Prosimo navedite stopnjo vašega strinjanja:
1

Na splošno so procesi nasledstva pri katerih sem
udeležen uspešno zaključeni

1

2

2

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
predhodniki zadovoljni

2

2

1

3

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
nasledniki zadovoljni

2

2

1

4

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
ostali člani družine zadovoljni

1

2

2

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
5

Komunikacija med nosilci interesov

4

1

6

Vzpostavitev zavezujočega urnika

3

1

1

7

Opis vseh izvedenih korakov glede na urnik

2

2

1

8

Obstoj jasne slike o strategijah za prihodnost kmetij

2

1

15

2

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

4

1

Manj
pomembno
-

Popolnoma
nepomembno
--

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
9

Obstoj rešitve za nadomestilo sorodnikom, ki so se
odpovedali dediščini.

Podajte oceno o pomembnosti morebitnih ovir:
10

Finančne težave

1

2

11

Administracija

3

2

12

Osebne težave

1

Ostale možne ovire glede na vaše izkušnje:
Razloženo v davčnem poročilu

Prosimo ocenite pomembnost veščin/usposobljenosti:

1

3

2

Razumevanje trajnostnega podjetništva

3

2

Tehnične veščine

1

2

13

Komunikacija

14

Podjetniške izmenjave

15
16

Ostale pomembne veščine/ usposobljenosti po
vaših izkušnjah:
Vodstvene, računalniške sposobnosti in ostalo (v
poročilu)

2
Lastnik

17

18

Kdo, po vaših izkušnjah, sprejema odločitve?

Od prvih pogovorov do končne realizacije, kako dolgo
poteka proces nasledstva po vaših izkušnjah?

1

Lastnik in
žena

3

Predhodnik in
naslednik

Vsi vključeni

1

2

Drugi

2

2 do 3

3 do 10

vse do 5

in do 5 let

1

1

1

1

1*

*kakšen bi bil idealen čas trajanja po njihovem mnenju

4.4.2. Povzetek
Udeleženci ankete in vse druge stranke, ki sodelujejo v postopku nasledstva, so zadovoljni
s procesom. Vsi poudarjajo, da je komunikacija med družinskimi člani pomembna. Poleg tega
bi morebitni sorojenci morali dobiti pravično odškodnino. Nekateri omenjajo tudi časovno
načrtovanje procesa za postopek nasledstva, kot zelo pomembno orodje za podporo. Ni pa
nobene potrebe po strogem urniku, treba bi ga bilo uporabiti le kot smernico.
Med nasledstvom lahko pride do določenih težav. Eden od možnih zapletov so davki, ki jih
je treba plačati in ki so po informacijah s strani udeležencev zelo visoki. Druga težava pa bi bila
lahko birokracija ob samem začetku predaje.
Nekateri udeleženci bi pri procesu nasledstva radi videli večjo podporo EU ali njihove vlade.
Ta podpora bi bila lahko finančne narave ali pa brezplačno zagotavljanje koristnih in podrobnih
informacij.
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4.5. Analiza Slovenije
4.5.1. Vprašalnik
močno za

za

nevtralno

proti

močno proti

++

+

0

-

--

Manj
pomembno
-

Popolnoma
nepomembno
--

Prosimo navedite stopnjo vašega strinjanja:
1

Na splošno so procesi nasledstva pri katerih sem
udeležen uspešno zaključeni

4

6

1

2

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
predhodniki zadovoljni

3

7

1

3

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
nasledniki zadovoljni

3

8

4

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
ostali člani družine zadovoljni

2

5

4

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

6

4

1

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
5

Komunikacija med nosilci interesov

6

Vzpostavitev zavezujočega urnika

4

5

7

Opis vseh izvedenih korakov glede na urnik

4

2

8

Obstoj jasne slike o strategijah za prihodnost kmetij

4

4

3

9

Obstoj rešitve za nadomestilo sorodnikom, ki so se
odpovedali dediščini.

6

5

3

3

4

1

2

6

3

3

4

1

2

Podajte oceno o pomembnosti morebitnih ovir:
10

Finančne težave

11

Administracija

12

Osebne težave

3

Ostale možne ovire glede na vaše izkušnje:
Prosimo ocenite pomembnost veščin/usposobljenosti:
13

Komunikacija

7

4

14

Podjetniške izmenjave

1

2

5

1

15

Razumevanje trajnostnega podjetništva

5

1

1

4

16

Tehnične veščine

1

5

4

1

Ostale pomembne veščine/ usposobljenosti po
vaših izkušnjah:

17

2

17

Kdo, po vaših izkušnjah, sprejema odločitve?

18

Od prvih pogovorov do končne realizacije, kako dolgo
poteka proces nasledstva po vaših izkušnjah?

Lastnik

Lastnik in
žena

Predhodnik in
naslednik

Vsi vključeni

6

1

1

3

Drugi

4 leta.

4.5.2. Povzetek
Intervjuvanci poudarjajo, da je zelo pomembna komunikacija med nosilci interesov. V
skladu s tem je potreben tudi dogovor med vsemi družinskimi člani, da se zagotovi uspešen
proces nasledstva. Prav tako se zavezujoč časovni načrt obravnava kot zelo pomemben.
Po mnenju udeležencev bi morali nasledniki imeti v mislih, da lahko izgubijo prejemke
socialne pomoči (npr, subvencija za vrtec). Poleg tega pa lahko pride do težav z lastniškimi
pravicami, ki jih je potrebno rešiti.

4.6. Analiza vseh držav
4.6.1. Vprašalnik
močno za

za

nevtralno

proti

močno proti

++

+

0

-

--

Prosimo navedite stopnjo vašega strinjanja:
1

Na splošno so procesi nasledstva pri katerih sem
udeležen uspešno zaključeni

11

15

4

2

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
predhodniki zadovoljni

10

17

4

2

3

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
nasledniki zadovoljni

10

14

5

4

4

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
ostali člani družine zadovoljni

8

12

12

1

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

Manj
pomembno
-

25

8

1

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
5

Komunikacija med nosilci interesov

6

Vzpostavitev zavezujočega urnika

4

17

10

7

Opis vseh izvedenih korakov glede na urnik

6

17

6

8

Obstoj jasne slike o strategijah za prihodnost kmetij

13

16

3

9

Obstoj rešitve za nadomestilo sorodnikom, ki so se
odpovedali dediščini.

15

19

18

3
2

Popolnoma
nepomembno
--

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

Manj
pomembno
-

Popolnoma
nepomembno
--

Podajte oceno o pomembnosti morebitnih ovir:
10

Finančne težave

15

11

4

1

11

Administracija

11

10

10

3

12

Osebne težave

7

15

2

1

3

2

Ostale možne ovire glede na vaše izkušnje:
Razloženo v davčnem poročilu
Italijanski zakoni puščajo preveč prostora za interpretacijo

1

Delovni čas / pomanjkanje prostega časa

1

Pomanjkanje samozavesti

1

Pomanjkanje usposobljenosti

1

Precenjevanje lastnega potenciala

1

Prosimo ocenite pomembnost veščin/usposobljenosti:
13

Komunikacija

14

Podjetniške izmenjave

15

Razumevanje trajnostnega podjetništva

16

Tehnične veščine

Ostale pomembne veščine/ usposobljenosti po
vaših izkušnjah:

17

1

23

11

4

17

5

1

10

15

4

5

9

15

7

2

Lastnik

Lastnik in
žena

Predhodnik in
naslednik

Vsi vključeni

10

7

14

7

Vodstvene, računalniške sposobnosti in ostalo (v
poročilu)

2

Socialne kompetence

1

Kdo, po vaših izkušnjah, sprejema odločitve?

Drugi

18. Od prvih pogovorov do končne realizacije, kako dolgo poteka proces nasledstva po
vaših izkušnjah?
Proces nasledstva traja od 2 do 3 mesecev pa vse do 10 let Iz intervjujev ni možno razbrati
jasne slike, da bi bilo trajanje procesa lahko interpretirano na drugačen način od države do
države. Zdi se, da obdobje 2 do 3 mesecev zajema le končno pripravo koncepta delovanja in
upravne korake. To velja za primere, ko je že vse jasno od začetka in ni nobenih nadaljnjih
pogajanj ali sporov med nosilci interesov. Obdobje 10 let se zdi zelo dolgo. To je lahko posledica
močne vpletenosti vseh nosilcev interesa in kompleksnost kmetijskega podjetja, lahko pa je
tudi posledica nasprotujočih si interesov in stališč v tem procesu.

19

4.6.2. Povzetek
Glede na vse vprašalnike in intervjuje, je zadovoljstvo s procesi nasledstva v sodelujočih
državah ocenjeno različno. V Nemčiji, na Češkem in Sloveniji, večina anketirancev oceni
zadovoljstvo naslednika in ostalo družino med močno za in nevtralno. V Italiji se zdijo osebe
udeležene v procesu nasledstva zelo zadovoljne. V Španiji so rezultati drugačni. Veliko
naslednikov ni zadovoljnih s procesom nasledstva. Poleg tega tudi nekateri predhodniki in
ostali člani družine niso zadovoljni s procesom.
Komunikacija, strategija za prihodnost kmetije in nadomestila za sorojence se štejejo
kot zelo pomembni dejavniki pri procesu nasledstva v vseh državah. Zavezujoč urnik in opis
korakov, ki jih je potrebno izvesti glede na urnik je prav tako pomembno.
Finančni dejavniki so ocenjeni kot zelo pomembni v vseh državah. Na Češkem so intervjuvanci
omenili, da je vedno treba imeti v mislih davke, ki jih je potrebno plačati pri nasledstvu.
Administracija je še en pomembno ocenjen dejavnik v vseh državah, isto velja tudi za osebne
razloge.
Podjetniške izmenjave so bile visoko ocenjene v Nemčiji, Italiji in Španiji. Večina udeležencev
iz Slovenije ocenjuje podjetniške izmenjave nevtralno. Razumevanje trajnostnega podjetništva
je pomembno za anketirance v Nemčiji, Italiji in na Češkem. V Španiji ni jasne slike o tej
temi (pomembno do manj pomembno), v Sloveniji pol anketirancev to ocenjuje kot zelo
pomembno, druga polovica pa kot manj pomembno. Vsi udeleženci vidijo tehnične veščine
kot pomemben dejavnik pri procesu nasledstva.
V Italiji in Španiji se pogosto omenjajo težave z zakonom ali vlado. Prav tako pogrešajo
smernice pri procesu nasledstva. Predlagajo, da bi smernice morale biti določene s strani
vlade ali EU. Smisel tega je izogibanje težavam z zakonom, ker bi bile smernice v skladu z le
tem in ne bi puščale dodatnega prostora za interpretacijo.
Odločitve o nasledstvu v večini primerov izvede lastnik kmetije ali pa se odločita predhodnik
in naslednik skupaj. Povprečen čas procesa nasledstva znaša 3 leta. Vendar, po mnenju
strokovnjakov iz različnih držav, obstaja velik časovni razpon. Postopek nasledstva lahko traja
od le nekaj mesecev, do več kot 10 let.
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5. Dodatek
5.1. Smernice intervjuja za vprašanja odprtega tipa
Za nadaljnje raziskovanje znanja izbranih strokovnjakov, se poleg izpolnjevanja vprašalnika,
pogovorite še o izbranih temah. Smernice se lahko prilagodijo glede na zgovornost, izkušnje
in preteklo teoretično znanje spraševalca.
Vprašanja odprtega tipa dajo strokovnjakom prostor za neomejene in iskrene odgovore. Z
usmerjenimi vprašanji ima spraševalec možnost zbrati dodatne pomembne informacije in
stremeti k novim stališčem. Smernice pomagajo spraševalcu, da se osredotoči na široko
znanje intervjuvancev. Prav tako preprečuje, da bi zašli s teme, vendar je včasih še vedno
potreben majhen ovinek , da se ohrani tok besed.
1) Začetek intervjuja
+ Predstavitev spraševalca in teme/projekta.
+ Morebitno ponavljanje od govorjenja med dogovarjanjem za srečanje.
		
- “Zakaj smo se sestali”; namen, pričakovan čas trajanja.
		
- Pojasnilo glede snemanja in uporabe pridobljenih informacij ter zaščita le teh;
zagotovite si dovoljenje za snemanje.
2) Pričetek snemanja
+ Za ogrevanje vprašajte o:
		
- Strokovnem usposabljanju intervjuvanca
		
- Trenutni poklic/položaj
		
- Strokovnem znanju o procesu nasledstva
3) Pri kateri stopnji procesa nasledstva ste kontaktirani?
+ Pri zbiranju informacij
+ Izbiranju alternativnih možnosti
+ Ko se glavni pri odločanju znajde v slepi ulici
+ Pritiskih okolja; npr. Bank
+ Za potrditev skoraj končanega procesa odločanja
S spoštovanjem do prihajajočega procesa nasledstva, kakšna so pričakovanja vaših strank
glede vašega strokovnega znanja/svetovanja?
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5.2. Vprašalnik
močno za

za

nevtralno

proti

močno proti

++

+

0

-

--

Zelo
pomembno
++

pomembno

nevtralno

+

0

Manj
pomembno
-

Popolnoma
nepomembno
--

Prosimo navedite stopnjo vašega strinjanja:
1

Na splošno so procesi nasledstva pri katerih sem
udeležen uspešno zaključeni

2

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
predhodniki zadovoljni

3

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
nasledniki zadovoljni

4

Po zaključenem procesu nasledstva, so v večini primerov
ostali člani družine zadovoljni

Podajte oceno pomembnosti za sledeče
dejavnike:
5

Komunikacija med nosilci interesov

6

Vzpostavitev zavezujočega urnika

7

Opis vseh izvedenih korakov glede na urnik

8

Obstoj jasne slike o strategijah za prihodnost kmetij

9

Obstoj rešitve za nadomestilo sorodnikom, ki so se
odpovedali dediščini.

Podajte oceno o pomembnosti morebitnih ovir:
10

Finančne težave

11

Administracija

12

Osebne težave

Ostale možne ovire glede na vaše izkušnje:
Prosimo ocenite pomembnost veščin/usposobljenosti:
13

Komunikacija

14

Podjetniške izmenjave

15

Razumevanje trajnostnega podjetništva

16

Tehnične veščine

Ostale pomembne veščine/ usposobljenosti po
vaših izkušnjah:
17. Kdo, po vaših izkušnjah, sprejema odločitve?
Lastnik
Lastnik in žena
Predhodnik in naslednik
Vsi vključeni
Drugi____________________________________________________
18. Od prvih pogovorov do končne realizacije, kako dolgo poteka proces nasledstva po vaših izkušnjah?
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