
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADEVA:  Kmetovanje v občini Sodražica v letu 2021 

 

Občina Sodražica v svoji geografski velikosti zavzema površino 4.950 ha. Po podatkih 

Zavoda za gozdove iz leta 2019 je gozdne površine 68 %, kar predstavlja površino 3.360 ha. 

Ob oceni, da je 3 % površine opredeljeno za poselitev, infrastrukturo, vodotoke in neplodno, 

to predstavlja 148,50 ha. Razlika med skupno površino občine, gozdno površino in površino 

poselitve je 1.441,50 ha, kar pa naj bi predstavljalo kmetijska zemljišča.  

 

Po podatkih iz zbirnih vlog za subvencije v kmetijstvu je bilo v letu 2021 prijavljenih 753,64 

ha kmetijskih površin v obdelavi. Ob teoretični predpostavki, da je v obdelavi še okrog 5 % 

kmetijskih površin, ki niso opredeljene v subvencijskih vlogah, pa vendar so površine 

obdelane, bi bil zaključek, da je v praktični obdelavi do 800 ha površin. Razlika med 

ugotovljeno površino kmetijskih zemljišč 1.441,50 ha in dejansko obdelano površino cca 800 

ha je torej okrog 650 ha površin. Teh 650 ha je v prostorskem planu občine Sodražica 

opredeljenih kot kmetijska zemljišča, vendar so to opuščena zemljišča in v velikem delu že 

gozdna zemljišča. Ta površina je praktično že izločena iz kmetijske obdelave in tudi ni 

nobene realne možnosti, da se ta zemljišča povrnejo nazaj v uporabo za kmetijske namene.  

 

 
 

Opredelitev teh površin je jasno razvidna ob hkratnem pregledu na dveh računalniških 

ekranih. Na levi sliki je prikaz zeleno obarvanih kmetijskih površin pri pregledu GERKov. Na 

desni sliki pa je prikaz opredelitve površin v programu PISO, z oznako svetlo zeleno so 

kmetijska zemljišča, temno zeleno pa so gozdna zemljišča.  

 

Vzrok za takšno nerealno opredelitev kmetijskega in gozdnega prostora je v prostorski 

določitvi gozdnatosti po »nerazumnih« merilih načrtovalcev na Zavodu za gozdove RS. Te 

podatke povzemajo tudi občine ter jih kot takšne tudi vnašajo v svoje prostorske plane. 

Takšno stanje ni samo v prostoru občine Sodražica, ampak se to odraža na celotnem 

slovenskem prostoru, kar je prikazano v spodnjih štirih dokumentih. 
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STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2021-2027-

Ljubljana, november 2020 – stran 15  

 površina Slovenije 20.271 km2

 naravnih travišč 0,97 % 

 kmetijskih površin 34,26 % (694.484 ha)

 umetnih površin 3,52 %       (71.354 ha)

 gozdnih površin 55,78 %  (1.130.716 ha)

 prehodno gozdno grmičevje 2,58 %

 naravnih zemljišč 2,32 %

 morje in celinske vode  0,58 %
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STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2021-2027-

Ljubljana, november 2020 – stran 34

 Tekst : Tretjina površja države (34 %) je 

namenjenega pretežno kmetijskim površinam. 

Površina skupnih kmetijskih površin v Sloveniji 

od leta 2005 do 2012 sicer nekoliko niha, 

kasneje je skupna kmetijska površina stabilna 

in se giblje okoli 480.000 ha

 Zbirne vloge EIV 2019  - raba vseh površin  

457.614 ha 
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STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2021-2027

Kmetijskih površin   694.484 ha (34,26 % )

Zbirne vloge EIV 2019  - raba vseh površin  

457.614 ha ( 22,57 % )

RAZLIKA  JE    236.870 ha (kje so te površine? –

to predstavlja 1/3 vseh kmetijskih površin)
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PODATKI OSMIH OBČIN  

OBČINA

Površina 

občine v 

km2 -

2019

Ocena da je 

3% ostalih 

zemljišč -

poselitev, 

infrastruktura

, vode, 

neplodno

Gozdna in 

kmetijska 

zemljišča 

skupaj v ha

Stopnja 

gozdnatosti 

ZGS (%) -

2019

Površina 

gozda 

ZGS -

2019

Kmetijskih 

zemljišč v 

ha

Površina 

kmetijskih 

zemljišč -

2018 -

ARSKTRP

Neopredeljeni

h zemljišč v 

ha - se ne 

uporabljajo kot 

kmetijska in 

niso 

opredeljena 

kot gozdna

dejanski % 

uporabljenih 

kmetijskih 

zemljišč po 

občinah

Dobrepolje 103,10 309,30 10.000,70 76 7.836 2.165 1.517,65 647,45 15

Kočevje 555,40 1.666,20 53.873,80 83 46.098 7.776 5.179,42 2.596,18 9

Kostel 56,10 168,30 5.441,70 83 4.656 785 311,65 473,75 6

Loški Potok* 134,50 403,50 13.046,50 80 10.760 2.287 1.334,64 951,86 10

Osilnica* 36,20 108,60 3.511,40 88 3.186 326 122,43 203,37 3

Ribnica 153,60 460,80 14.899,20 69 10.598 4.301 2.681,39 1.619,41 17

Sodražica 49,50 148,50 4.801,50 68 3.366 1.436 761,82 673,68 15

Velike Lašče 103,20 309,60 10.010,40 70 7.224 2.786 1.912,96 873,44 19

1.191,60 3.574,80 115.585,20 79 93.724 21.861 13.821,96 8.039,14 12
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Zgodovinski podatki za sedanje geografsko območje občine Sodražica navajajo, da je bilo leta 

1937 kmetijskih zemljišč 2.900 ha, v letu 1969 pa 2.100 ha. Ob podatkih v letu 2021 to 

pomeni, da je bila v zadnjih petdesetih letih sprememba iz kmetijskih v gozdna zemljišča v 

obsegu 1.300 ha površin oziroma skoraj dvakratnik površine sedanjih kmetijskih zemljišč v 

obdelavi.   

 

Analiza kmetovanja v letu 2021 prikazuje, da je v občini Sodražica registriranih 136 

kmetijskih gospodarstev po merilih, ki jih določa Zakon o kmetijstvu. Vsa ta kmetijska 

gospodarstva (KMG) skupno obdelujejo 754 ha kmetijskih zemljišč, v pretežnem delu 

travnikov, le na majhnem delu njivskih površin so poljščine in vrtnine za samooskrbo 

gospodinjstev. Skupno je v reji 459 živali, od tega 270 govedi (krave, telice, biki, teleta), 136 

ovc (ovce in jagneta) in 53 konj (konji in žrebeta). Z rejo govedi se ukvarja 35 kmetij, z rejo 

ovac 8 kmetij, samo z rejo konj 7 kmetij. Vseh teh 50 kmetij skupno obdeluje 386 ha 

kmetijskih zemljišč. Pomenljiv je podatek, da preostalih »86 kmetij obdeluje« 368 ha 

kmetijskih zemljišč. Na teh 368 ha površin ni v reji nobene domače živali, torej na »86 

kmetijah so hlevi prazni«. Je pa res, da so vse te površine obdelane, to je pokošene ali 

popasene. Od tukaj naprej se analiza obdelave podatkov konča, saj ne obstaja nobene 

evidence, kdo dejansko obdeluje teh 368 ha površin. Prakticirajo pa se različni načini uporabe 

teh zemljišč. Nekateri obdelujejo sami, seno prodajo ali podarijo. Nekaterim lastnikom  

popasejo ali pokosijo in pospravijo pridelke iz travinja  tiste »aktivne kmetije, katere redijo 

živali«, pa naj si bo to v občinskem prostoru ali v sosednjih občinah kot so Bloke, Ribnica, …  

 

V družbi, politiki in inštitucijah je precej pozornosti posvečene ekološkemu kmetovanju. Za 

takšen način kmetovanja pa morajo kmetije izpolnjevati za to predpisane pogoje. V takšnih 

naravnih pogojih kot je občina Sodražica, je praktično za ekološko kmetovanje primerna le 

živinoreja. Ob predpostavki, da je obseg kmetijskih površin na takšni kmetiji večji od 10 ha, 

da so živali v prosti reji oziroma imajo možnost dnevnega izpusta iz hleva in da se v poletnem 

času pasejo.  Takšnih kmetij je sedaj sedem, vse te kmetije obdelujejo 94 ha površin in imajo 

v reji 122 živali – govedo, ovce, konji. V naslednjem programskem obdobju pa se pomen 

ekološkega kmetovanja še povečuje.  

 

Glede na poznavanje kmetij na terenu se ocenjuje, da je v tej posestni strukturi razvoj 

»ekološkega kmetovanja« v pat položaju, saj obstoječe kmetije nimajo možnosti za 

vključevanje. Nekatere kmetije, ki so blizu pogojev, pa ne želijo prevzemati obveznosti 

ekološkega kmetovanja.  

 

Največja kmetija v občini  obdeluje 25,13 ha kmetijskih zemljišč oziroma travnikov in redi 28 

glav govedi.  Kmetija ima še možnosti prevzemati dodatne površine v obdelavo, vendar zaradi 

opredelitve prostorskega plana nima možnosti povečanja hleva za rejo govedi. Takšno 

omejevalno stanje je prisotno tudi pri ostalih kmetijah. Tako je v celotnem občinskem 

prostoru postalo nepisano pravilo, da tisti kmetovalci, ki imajo primerno opremo, interes, 

voljo in  pripravljenost do kmetovanja, tega ne morejo uresničiti zaradi omejenega prostora, 

kjer bi želeli izvajati gradnjo objektov za rejo živali.  

 

Iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (obdelava kmetijskih površin in reja živali) ni 

nobenega delovnega mesta. Dopolnilna dejavnost na kmetiji kot dodana vrednost osnovni 

kmetijski dejavnosti se nikjer ne opravlja. Občina Sodražica ima na svojem prostoru 

evidentiranih 920 kmetijskih objektov. Za kmetovanje z rejo živali pa se praktično kmetijski 

objekti uporabljajo le na 50 kmetijah.    

 

Sodražica, 30. 9. 2021                                                Kmetijska svetovalna služba

                                        Janko Debeljak 


