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KNJIGOVODSTVO  FADN 
 

Ste kmetija, ki bi rada imela obdelane tehnološke in ekonomske rezultate za 

preteklo leto? 

Bi pregledali svoje poslovanje v preteklem letu in na osnovi tega naredili načrt 

poslovanja v naslednjem letu? 

Bi želeli primerjati svoje poslovanje z drugimi podobnimi kmetijami v 

Sloveniji? 

Odgovor za vas je vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN. 

FADN v slovenskem prevodu pomeni » Mreža knjigovodskih podatkov s 

kmetijskih gospodarstev.«  To je metodologija, po kateri se zbirajo podatki o 

dohodkovnem stanju in uspešnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev v vseh 

državah Evropske Unije. 

Pred pričetkom vzpostavitve knjigovodstva vsako kmetijsko gospodarstvo dobi 

FADN šifro. S tem se zagotovi varstvo podatkov pri njihovi obdelavi in           

neuporaba  teh podatkov za davčne namene. Obračunsko obdobje FADN 

knjigovodstva je enako koledarskemu letu. 

Ob začetku vodenja se izpolni Popisni list, oz. inventurni popis, na katerem se 

popiše dejansko stanje na kmetijskem gospodarstvu ter seznam doma pridelanih 

proizvodov in živine. 

Mesečno se vodijo : 

- denarno poročilo (vsi stroški in prihodki v tistem mesecu); 

- gibanje pridelkov, 

- gibanje živine in 

- gibanje delovne sile. 

Ob zaključku leta se ponovno izpolni Popisni list iz katerega so razvidne vse 

spremembe, ki so tekom leta nastale na kmetijskem gospodarstvu (nakup ali 

prodaja, oz. odpis strojev, zasaditev trajnih nasadov, dograditev stavb in 

podobno). 

Za beleženje podatkov se lahko uporabljajo predpisani obrazci v tiskani obliki, 

excel-ove datoteke ali neposreden vnos v računalniško spletno aplikacijo. 

Od natančnega mesečnega beleženja vseh podatkov je odvisna zanesljivost in 

uporabnost obdelanih podatkov. Za vsako koledarsko leto se izvede obdelava 

podatkov. Končni rezultat je podatkovni model in standardni rezultati. Ena 

izmed oblik zapisa končnega rezultata je lahko tudi v obliki »zbirnega stavka«. 

Obdelani podatki, oz. ekonomski kazalci se združijo na nivoju Slovenije in 

predstavljajo stanje našega kmetijstva. 

http://www.kmetzav-mb.si/


Če bi se želeli vključiti v mrežo poročevalskih kmetij, ali pa samo za lastne 

potrebe voditi to obliko knjigovodstva ,se obrnite na svojega kmetijskega 

svetovalca in z veseljem vam bomo pomagali. 

Kmetijska gospodarstva za vzorec izbere Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano  na podlagi načrta vzorčenja, ki ga pripravi Statistični urad 

Republike Slovenije. Če boste izbrani za vzorec, boste ob izpolnitvi vseh 

obveznosti poročanja prejeli denarno nagrado, ki je pri pavšalni obdavčitvi 

kmetijske dejavnosti izvzeta iz davčne osnove. 
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