
VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA PREHRANSKO VERIGO LJUDI V SVETU 

 

TER  STRATEGIJA EVROPSKIH, SVETOVNIH IN NACIONALNIH UKREPOV V 

PRIHODNOSTI 

PRI SOFINANCIRANJU ZAVAROVALNIH PREMIJ V PRIDEAVI GROZDJA         

 

 



PRIDELAVA  HRANE V SVETU STOJI NA 

ZELO MAJAVIH TLEH 

Če tole jabolko primerjamo s površino zemlje  
(509 mio km²)… 
 je tale zelena točka primerljiva s 15 mio km² površin 
katere 
 so primerne za kmetovanje ± 3% 



2050: 9,5 Mrd. LJUDI 

Vir: University of Cambridge  2012 



2050: 9,5 Mrd. LJUDI 

7.12.2016: 7.000.000.000 ljudi 
 
7.12.2050: 9.500.000.000 ljudi 

+ 2.500.000.000 ljudi 12.418 dni 

+ 200.000  ljudi dnevno več na zemlji 



Höchste CO2-Konzentration 
Pričakovana podvojitev koncentracije CO2 v tem 

stoletju 



Podnebne spremembe = dvig temperature  
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Globalne temperaturne anomalije 
(kopno in ocean) 

vir: ww.noaa.gov 



Evropa: najgosteje urbaniziran Kontinent 

100.000 ha letno (= Berlin) poraba kmetijskih zemljišč 



Globale Folgen des Klimawandels 
Posledice podnebnih sprememb 



Vremensko pogojeni škodni dogodki 

Vzroki podnebnih sprememb 

Vremenski pogojeni škodni dogodki po svetu 1980 – 2015 
      Število relevantnih vremenskih pojavov 

 Meteorološki pojavi 
       (tropski vihar, vihar, 
       konvektivni vihar, 
       lokalni vihar) 
 Hidrološki pojavi 
        (poplave, zemeljski 
        plazovi) 
 Klimatološki pojavi 
      (ekstr. temperature 
        suša, gozdni požari) 

Upoštevani so škodni dogodki 
v višini od ≥100 - 300 tisoč,  
1 mio. ali 3 mio. US$ (po podatkih 
svetovne banke za države) kateri so 
povzročili in/ali zahtevali min. eno 
smrtno žrtev. 



„Kmetijstvo spada med najmočneje prizadete 
gospodarske dejavnosti kot posledico podnebnih 

sprememb.“ 
 

UNO Generalni sekretar Ban Ki-Moon  

Kmetijstvo je tovarna s proizvodnjo pod milim nebom 



 

Pozeba 

Cvetenje vinske trte: Pričetek vegetacije je zgodnejši 

Trend cvetenja vinske trte 

1960 2014 



Velike škode 2016 v vinogradništvu 



Velike škode 2016 v vinogradništvu 

Normalno razvit kabernik 

Kabernik iz 
stranskega očesa da 

v najboljšem 
primeru do 50% 

pridelka 



Velike škode 2016 v vinogradništvu 



Velike škode 2016 v vinogradništvu 



Kakšna je internacionalna usmeritev? 
 

Kmetijstvo je tovarna s proizvodnjo pod milim nebom 



 

                Farm Bill 2014 

 

 

Riziko izpada dohodka 9 (5)  Mrd. US$ za vse rizike 

katere povzročijo naravne nesreče kot tudi cenovna 

izravnava      

US Farm Bill 2014 

Podpora pri sofinanciranju zavarovalnih premij je skoraj podvojena 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BsxVKcMPNWikgM&tbnid=NfF8L5FaACDZpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jeffriddle.net/2010_11_01_archive.html&ei=dR7iUrijM4GNtAbgi4DQBA&bvm=bv.59930103,d.Yms&psig=AFQjCNEOTj4arlQvlWZxm-AbXMUMr3NYAw&ust=1390636893662037


ZDA: brez direktnih plačil kmetovalcem, vendar 

pomoč v obliki samopomoči s sofinanciranjem 

zavarovalnih premij 

http://s1.1zoom.me/big3/546/340490-Berserker.jpg


PPP v ZDA 

• Kmetovalec prevzame 35% soudeležbe zavarovalne premije, preostanek 

poravna država 

• Država ponudi zavarovalnicam državno pozavarovanje premij 

• Država prevzame del stroškov kateri nastanejo s sklepanjem polic. 

 Podpora s strani države pri obvladovanju vremenskih rizikov 

http://s1.1zoom.me/big3/546/340490-Berserker.jpg


Državna pomoč pri zavarovanju pridelka 
ZDA 

 Zavarovanje izgube pridelka kot posledica 

• NIHANJA ODKUPNIH CEN 

• NARAVNE NESREČE: toča, suša in toplotni udar, 

preobilica padavin, pozeba, Hurikan in veter, bolezni in 

škodljivci rastlin, škoda po divjadi 

http://s1.1zoom.me/big3/546/340490-Berserker.jpg


EU: Pomoč kot samopomoč v obliki sofinanciranja 

zavarovalnih premij 

EU- Uredba št. 702/2014,  člen 28 

65% Sofinanciranja   



PPP v EU 

 EU-UREDBA  št. 702/2014 komisije 

 

 govori, da se lahko kot preventivno sredstvo nameni kmetovalcem 

sofinanciranje zavarovalnih premij v višini od do maksimalno 65% 

(člen 28) 

 Nekatere države namenjajo sredstva iz nacionalnih proračunov 

 

Vedno več držav sofinancira zavarovalne premije 



Sofinanciranje 

Sofinanciranje in državno pozavarovanje 

Sofinanciranje samo v primeru škode 

Brez sofinanciranja/ brez informacij 

Private Public Partnership 
Sofinanciranje zavarovalnih premij na pomembnih kmetijskih trgih 

Svetovna premija za 

zavarovanje kmetijskih 

pridelkov: 26,5 Mrd. US$ 



Višina sofinanciranja kmetijskih zavarovanj po državah 

80 % sofinanciranja na Kitajskem 

Kitajska: ZDA: Rusija: Indija: 



Stanje v Sloveniji 



Stanje v Sloveniji po gmotnih škodah iz leta 

2008 in 2009 

Leto 2010: „Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij v kmetijstvu“ katera določa 
pogoje pod katerimi je kmetovalec upravičen do sofinanciranega dela premije iz  
nacionalnih sredstev. 
 
-    Zavarovalnice so izvajalci zavarovanj, za kmetovalca uredijo subvencioniran del premije 
      pri AKTRP 
- minimalna OF je 15% 
- predpisani vremenski riziki 
- določene maksimalne ZV za posamezno kulturo 
- upravičenec je nosilec in njegovi družinski člani na 
      KMG-MID. 

 
 
 
 

 



Stanje v Sloveniji 2012 - 2016 

-    2012 do 2013 višina sofinanciranja 50 % 
- 2014  višina sofinanciranja 40 % 
- 2015 višina sofinanciranja 20 % 
- 2016 višina sofinanciranja 20 %, izjema sadje 30% 

 
Predlog 2017 višina sofinanciranja : 
 
- 20 % poljedelstvo in živali,  
- 30% vinogradništvo in hmelj, 
- 40% sadjarstvo 

 
 
 
 

 



Katere vremenske rizike lahko zavarujete pri 

pridelavi grozdja 

Toča Pozeba Gniloba kot posledica toče 



Kaj že imamo in kaj še potrebujemo v  

- Vzdržen in stabilen sistem javno zasebnega partnerstva (PPP) 
- Priprave na ponudbo zavarovalnih produktov kateri omogočajo tudi 

zavarovanje izpada prihodka na kmetiji 
 
- Kvalitetne zavarovalne produkte 
 
 



Kaj že imamo in kaj še potrebujemo v  

 
Specializirano Agro zavarovalno agencijo - AZA d.o.o. katera svetuje in sklepa 
pri  izbiri najustreznejšega zavarovalnega produkta na vaši kmetiji 
 



Kaj že imamo in kaj še potrebujemo v  

 
- Kvalitetno strokovno cenilno službo z uporabo najmodernejše tehnologije 

 
 



Kaj že imamo in kaj še potrebujemo v  

 
- Vizijo dobrega dolgoročnega partnerja za kmetovalca 

 
 

 
 

Danes in v prihodnje bomo v Evropi 
najboljši partner kmetovalcu pri  
zavarovanju pridelkov 



• Kmetovalec ima pravico do odškodnine 

• Podnebne spremembe bodo v prihodnosti zaznamovali ekstremni  

vremenski pojavi 

• Zavarovanje pridelka ima visoko škodno frekvenco  

• Cenovno ugodne premije – obseg zavarovanih površin raste - dobra 

razpršenost rizika 

• Garancija za stabilno kmetijsko panogo - sigurnost za domačo oskrbo trga 

• Internacionalni trend je v povečanju sofinanciranja (Kitajska, ZDA/Kanada, 

Rusija, Indija, Turčija….) 

Public-Private-Partnership Javno zasebno partnerstvo 

 Zaključek 



www.agrozavarovalnica.si   

Hvala za vašo pozornost v imenu ekipe 


