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KNJIGOVODSTVO FADN 
 

FADN je mreža knjigovodskih podatkov s kmetij. To je metodologija, po kateri 

se zbirajo podatki o dohodkovnem stanju in uspešnosti poslovanja kmetijskih 

gospodarstev v vsej državi. Ta podatkovna  zbirka služi za oblikovanje 

kmetijske politike (okoljske, regionalne in denarne), kakor tudi za primerjavo 

naših kmetij s podobnimi v Evropski uniji. 

V Sloveniji je 900 kmetij, ki predstavljajo vzorec FADN. Vsaka vzorčna kmetija 

predstavlja določeno število podobnih  tržnih kmetij v Sloveniji. 

Obračunsko obdobje FADN knjigovodstva  je koledarsko leto. 

Ob začetku vodenja kmetija izpolni Popisni list (inventura) in Seznam doma 

pridelanih proizvodov in živine, nato vsaki mesec izpolnjuje in oddaja mesečna 

poročila : 

 Denarno poročilo; 

 Poročilo o gibanju pridelkov, živine in delovne sile. 

Ob zaključku leta se izpolni zaključni Popisni list, kjer se popišejo vse 

spremembe, ki so med letom nastale na kmetiji (nakup mehanizacije, obnove 

trajnih nasadov….) Vsaka kmetija mora imeti na letni ravni 27 poročil (2 

popisna lista, 1 seznam doma pridelanih proizvodov in živine, 12 denarnih 

poročil in 12 poročil gibanja doma pridelanih proizvodov, živine in delovne 

sile). Vsa izpolnjena poročila mora kmetija posredovati izbrani računovodski 

pisarni v obdelavo. Za vsako koledarsko leto se izvede obdelava podatkov, ki 

pripelje do končnega rezultata. Obdelavo svojih podatkov v obliki podatkovnega 

modela s standardnimi rezultati dobijo kmetijska gospodarstva za posamezno 

leto na dom. Kmet, ki razpolaga s točnimi podatki lahko ugotovi kaj se splača, 

lahko ukrepa za zmanjšanje stroškov, lahko se primerja s podobnimi kmetijami. 

Vodenje FADN knjigovodstva pomeni tudi večjo možnost uspešnega 

kandidiranja na posameznih razpisih (dodatne točke pri oceni vloge). 

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

predstavljajo stanje našega kmetijstva. 

Pomembno je, da se vsi dogodki beležijo sproti in čim bolj natančno. Od 

natančnosti vnosa je odvisna zanesljivost in uporabnost končnega rezultata tako 

za vsako kmetijo, kot tudi za celotno Slovenijo. 
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