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Okrajšave in simboli

ARSKTRP Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
ARSO Agencija RS za okolje
BDP bruto domači proizvod
BDV bruto dodana vrednost
CH4 metan
CO2 ogljikov dioksid
EK Evropska komisija
EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS Evropski socialni sklad
ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
EU Evropska unija
EUR evro
EUROSTAT Statistical Office of the European Communities (Statistični 

urad Evropske Skupnosti)
FFS fitofarmacevtska sredstva
GVŽ glava velike živine
ha hektar
IKT informacijska in komunikacijska tehnologija
KIS Kmetijski inštitut Slovenije
km kilometer
KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
JKSS Javna kmetijsko svetovalna služba
Ktoe enota, ki predstavlja ekvivalent 1000 ton nafte
KZU kmetijska zemljišča v uporabi
LAS Lokalna akcijska skupina
LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'EconomieRurale 

(Povezava med ukrepi za razvoj podeželja)
mio milijonov
MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
NUTS Nomenklatura teritorialnih statističnih enot
NH3 amoniak
NOx dušikov oksid
NO2 dušikov dioksid
NVO nevladna organizacija
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

(Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj)
OMD območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
OP operativni program
OVE obnovljivi viri energije
PDM polnovredna delovna moč
PRP 2007–2013 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013
PRP 2014–2020 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020
s.p. samostojni podjetnik
RS Republika Slovenija
SKD standardna klasifikacija dejavnosti
KOPOP kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila
SKP skupna kmetijska politika
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SO2 žveplov dioksid
SURS Statistični urad Republike Slovenije
SWOT Strenghts, Weakneses, Opportunities, Threats (prednosti, 

slabosti, priložnosti, nevarnosti)
UL L Uradni list EU – serija L (Legislation) (Zakonodaja)
UL RS Uradni list Republike Slovenije
Uredba HU/2013/EU Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o financiranju, 

upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike
Uredba RP/2013/EU Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 

razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP)

Uredba NP/2013/EU Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za 
neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpor v okviru 
skupne kmetijske politike

Uredba SSO/2013/EU Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomor-
stvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

VTPodV Vodnih teles podzemnih voda
VVO vodovarstvena območja
µg mikrogram
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NAZIV PROGRAMA  
ZA RAZVOJ PODEŽELJA 
Naslov dokumenta: Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020).
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DRŽAVA ČLANICA  
IN ADMINISTRATIVNO OBMOČJE 

2.1 Geografsko območje, ki ga pokriva program

PRP 2014–2020je enovit izvedbeni dokument politike razvoja podeželja, ki pokriva 
celotno območje RS.

Stopnja NUTS Koda Opis

NUTS 2 01 Vzhodna Slovenija

NUTS 2 02 Zahodna Slovenija

2.2 Klasifikacija regij

Od leta 2008 je Slovenija razdeljena na dve kohezijski regiji: 

•  Vzhodna Slovenija: sestavlja jo 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška,  
savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška), ki 
ima površino 12.212 km2. 

•  Zahodna Slovenija: sestavljajo jo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, 
goriška in obalno-kraška), ki ima površino 8.061 km2.

Karta 1: Razdelitev Slovenije 
na kohezijski regiji, statistične 
regije in občine
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PREDHODNO  
VREDNOTENJE 
Glavni namen predhodnega vrednotenja je oceniti ustreznost, strateško primernost, 
notranjo in zunanjo skladnost in učinkovitost ukrepov, ki se bodo izvajali v okviru sloven-
skega PRP 2014–2020 kot tudi celovito skladnost PRP 2014–2020 s cilji Strategije Evropa 
2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, prednostnimi nalogami in prednostnimi 
področji na področju politike EU za razvoj podeželja. Namen predhodnega vrednotenja 
je podrobneje opredeljen v 48. členu Uredbe SSO/2013/EU1.

3.1 Opis procesa

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 28. 9. 2012 objavilo javno naročilo za izdelavo pred-
hodnega vrednotenja in celovite presoje vplivov na okolje PRP 2014–2020. Zbiranje 
ponudb za oba sklopa je potekalo do 7. 11. 2012. Za izvedbo predhodnega vrednotenja 
je bilo izbrano podjetje KPMG, poslovno svetovanje d.o.o., s podizvajalcem - podjetjem 
KPMG Advisory Ltd. iz Budimpešte. Za celovito presojo vplivov na okolje pa je bilo 
izbrano podjetje OIKOS, svetovanje in razvoj, d.o.o., s podizvajalcem - podjetjem Integra 
Consulting iz Prage. Pogodbi z izbranima izvajalcema sta bili podpisani februarja 2013. 
Storitve iz pogodbe morajo biti opravljene do 30. 11. 2013. 

Proces izdelave predhodnega vrednotenja in celovite presoje vplivov na okolje se je pričel 
marca 2013 s prvimi uvodnimi sestanki med ministrstvom in obema skupinama izva-
jalcev vrednotenja ter predložitvijo uvodnih poglavij bodočega PRP 2014–2020 in drugih 
spremljajočih dokumentov, zlasti poročil o izvedenih vrednotenjih za PRP 2007–2013. V 
aprilu in maju 2013 so potekale tudi delavnice in fokusne skupine z različnimi deležniki v 
povezavi s celovito presojo vplivov na okolje (»scoping«). 

Prvi osnutek poročila o ugotovitvah predhodnega vrednotenja je ministrstvo prejelo v 
sredini aprila 2013, drugi osnutek poročila pa konec junija 2013. Na področju celovite 
presoje vplivov na okolje je Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo sprejemljivosti v 
intenzivni pripravi, predstavitev zaključkov tega dela pa je predvidena za konec avgusta. 

1  Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih za-
jema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
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3.2 Pregled priporočil

Ključno priporočilo iz prvega poročila o ugotovitvah predhodnega vrednotenja se je 
nanašalo na potrebo po zagotovitvi usklajenosti in ustreznih povezav med posameznimi 
uvodnimi poglavji PRP 2014–2020 (analizo stanja, SWOT analizo, oceno potreb in strate-
gijo). Izvajalci vrednotenja so priporočili dodelavo SWOT analize, še zlasti v povezavi z 
opredelitvijo potencialnih upravičenih skupin ali sektorjev. Nadalje so izpostavili izrec-
nejšo obravnavo inovacij in vključitev izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013, 
priporočili pripravo seznama potreb, razvrščenih glede na pomembnost (velikost, ekon-
omsko in družbeno pomembnost potencialnih ciljnih skupin, sektorjev, obseg vplivov na 
okolje), ki bo imel podporo v SWOT analizi in analizi stanja. 

Drugo poročilo o ugotovitvah predhodnega vrednotenja iz junija 2013, ki se je osre-
dotočilo na uvodna poglavja PRP 2014–2020, že nadgrajena v skladu s priporočili prvega 
vmesnega poročila, in prve osnutke bodočih ukrepov PRP 2014–2020, ugotavlja znatne 
pozitivne spremembe z vidika notranje konsistentnosti in medsebojnih povezav med 
analizo stanja, SWOT analizo, intervencijsko logiko in strategijo ter visoko kakovost prip-
ravljenih poglavij. Izvajalci vrednotenja zato ministrstvu predlagajo, naj s tako natančnim 
pristopom nadaljuje tudi pri nadgradnji dokumenta. 

Poleg tega priporočajo vključevanje pridobljenih izkušenj z izvajanjem PRP 2007–2013, 
določitev pričakovanih rezultatov glede na izbrana področja interveniranja, pri čemer naj 
ministrstvo v tej smeri razvija tudi opis ukrepov in aktivnosti, kriterijev upravičenosti in 
meril za izbor. Z vidika usklajenosti s preostalimi skladi iz Skupnega strateškega okvira 
je bilo priporočeno, da naj ministrstvo na področju vsebine ukrepov iz 18. in 20. člena 
Uredbe RP/2013/EU pozornost posveti zagotavljanju sinergij. Prav tako mora ministrstvo s 
finančno alokacijo slediti prioritizaciji potreb in izboru ukrepov, pri čemer mora upoštevati 
tudi izkušnje s absorpcijsko sposobnostjo iz tekočega PRP 2007–2013. Priporočeno je bilo 
tudi, da ministrstvo v okviru ukrepov 18. In 20. člena Uredbe RP/2013/EU preuči možnost 
uvedbe instrumentov finančnega inženiringa (npr. mikro krediti in garancije za posojila). 
Prav tako izvajalci vrednotenja priporočajo, da bi morali biti ukrepi, ki se izvajajo s ciljem 
povečanja stopnje samooskrbe opredeljeni kot prednostni z vidika njihovega potenciala za 
ustvarjanje multiplikacijskih učinkov, to je velikega vpliva na različne druge ukrepe. Enako 
velja tudi za ukrepe, povezane s prenosom znanja in sodelovanjem, ki bi morali biti obliko-
vani z upoštevanjem njihovega potencialno velikega vpliva na druge cilje in ukrepe.
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SWOT  
IN IDENTIFIKACIJA POTREB 

4.1 Analiza stanja 

4.1.1 Splošne družbeno gospodarske značilnosti

Geografske značilnosti
Slovenija meri 20.273 km2 in se uvršča med manjše evropske države. Nahaja se na 
klimatskem in geomorfološkem stičišču alpskega, mediteranskega, panonskega in 
dinarskega sveta. S svojo lego na ožini med Alpami in najsevernejšim zalivom Sredozems-
kega morja je eden pomembnejših evropskih prehodov iz jugovzhodne Evrope proti 
zahodu. Slovenski prostor je prepoznaven po veliki reliefni razgibanosti, raznovrstni 
kulturni dediščini ter bogatih in raznolikih naravnih sistemih. Skoraj 90 % površine leži 
na nadmorski višini nad 300 m, ravninska območja v obliki sklenjenih dolin in kotlin pa 
predstavljajo le slabih 20 % vsega ozemlja. Posledice pestrih naravnih razmer neposredno 
vplivajo na razpršeno poselitev in veliko število majhnih naselij. 

Slovenija ima 211 občin, med katerimi jih ima 11 status mestne občine, in 6.032 naselij. 

Glede na OECD definicijo podeželskih območij so slovenske statistične regije razvrščene v: 

•  pretežno podeželske regije, ki pokrivajo 11.889,2 km2 oziroma 58,65 % ozemlja, so:  
pomurska, podravska, koroška, spodnjeposavska, notranjsko-kraška, goriška, jugov-
zhodna Slovenija;

•  zmerno podeželske regije, ki pokrivajo 8.383,8 km2 oziroma 41,63 % ozemlja, so:  
zasavska, gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska, savinjska.

Karta 2: Razdelitev Slovenije 
po statističnih regijah  
glede na ruralno-urbano  
tipologijo po OECD
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Nobena izmed slovenskih statističnih regij ne sodi v tip pretežno urbanih regij.

Demografske značilnosti
V Sloveniji živi 2.056.2622 prebivalcev, kar predstavlja 0,5 % prebivalstva EU. V Vzhodni 
Sloveniji živi 1.083.573 prebivalcev, kar predstavlja 53 % vseh prebivalcev Slovenije, v 
Zahodni Sloveniji živi 972.689 prebivalcev, kar predstavlja 47 % vseh prebivalcev Slovenije. 

V pretežno podeželskih regijah živi 898.841 oziroma 43,84 % vseh prebivalcev RS, v 
zmerno podeželskih regijah pa 1.151.348 oziroma 56,16 % prebivalcev RS.3 

Povprečna gostota naseljenosti znaša 101,4 prebivalcev na km2 in je bistveno višja v 
Zahodni Sloveniji (120,5) kot v Vzhodni Sloveniji (88,8). Glede na povprečje gostote 
poselitve v EU (400,047 prebivalcev na km²) se Slovenija uvršča med relativno redko 
poseljene države članice EU. Za poselitveni vzorec je značilna zgoščena poselitev dolinskih 
(ravninskih) delov, kjer na slabih 20 % ozemlja živi skoraj 60 % vsega prebivalstva. V 
hribovitem predalpskem ter dinarsko-kraškem svetu in ob državni meji je poselitev redka 
in prevladujejo manjša razpršena naselja.

Demografski trendi tako kot v EU tudi za Slovenijo kažejo povečevanje števila starejših 
oseb. Povprečna starost v Sloveniji znaša 41,9 leta. Moški so v povprečju stari 39,9 leta, 
ženske pa 43,2 leta. Povprečna starost ob smrti je 75,5 leta. Delež prebivalcev, starih 65 let 
ali več, je v letu 2011 znašal 16,8 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 14,3 %. 
Odstotek prebivalstva, starega od 15-64 let, je v letu 2011 znašal 69,3 %. Indeks staranja, ki 
predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 
15 let, je znašal 117,4.4 Že šesto leto zapored smo v Sloveniji zabeležili pozitiven naravni 
prirast: v letu 2011 se je rodilo 3.248 več prebivalcev, kot jih je umrlo.5

Gospodarstvo
Bruto domači proizvod (BDP)6 v Sloveniji je v letu 2011 znašal 36.171,8 milijona evrov 
oziroma 17.620 evrov na prebivalca, BDP po kupni moči na prebivalca pa je znašal 21.000 
SKM, kar znaša 84 % povprečja v EU-27. To je 7 odstotnih točk manj glede na leto 2008, 
ko je bil zaostanek za EU najmanjši. Slovenija se od izbruha krize po postopnem prib-
liževanju neprekinjeno oddaljuje od povprečne razvitosti EU. Slovenski BDP na prebiv-
alca po kupni moči je do leta 2011 upadel na 84 % povprečja EU.

BDP na prebivalca je leta 2010 v pretežno podeželskih regijah znašal 14.091 evrov oziroma 
36,30 % skupnega BDP, v zmerno podeželskih regijah pa 17.096 evrov oziroma 63,70 
%. Leta 2010 se je BDP na prebivalca v statističnih regijah gibal od 65,9 % slovenskega 
poprečja v Pomurski do 141,1 % v Osrednjeslovenski. Razlika je 75,2 odstotne točke. 

Obseg bruto dodane vrednosti (BDV) v Sloveniji je v letu 2011 znašal 31.499,4 mili-
jona evrov. Glede na sektorsko strukturo je primarni sektor ustvaril 832,8 milijona evrov 
oziroma 2,6 % skupne BDV, sekundarni sektor 9.605,9 milijona evrov oziroma 30,5 % 
ter terciarni sektor 21.060,7 milijona evrov oziroma 66,9 %. Trendi po letih v obdobju 
2007–2011 kažejo, da se dodana vrednost primarnega sektorja po padcu v letu 2008 po 
letih rahlo povečuje (v letu 2011 je bil delež enak tistemu izpred leta 2007), opazen pa je 
trend upadanja dodane vrednosti v sekundarnem sektorju (- 4,2 %) ter trend naraščanja v 
terciarnem sektorju (+ 4,2 %)7.

BDV se je obdobju 2007–2011 najbolj povečal v dejavnostih kmetijstvo in lov, gozdarstvo, 
ribištvo (za 7,5 %) ter oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje (za 7,3 %). Že 
drugo leto zapored se je povečal v predelovalnih dejavnostih (za 3,4 %). Padanje obsega 

2  SURS 2013
3   Eurostat – Rural development statistics (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/rural_development/data
4  http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&ClanekNaslov=PrebivalstvoIndeks
5  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4815
6  SURS, nacionalni računi 
7   SURS, Nacionalni računi, sektorji po NACE rev.2: primarni sektor = A (kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo), sekundarni sektor = B - F 

(industrija in gradbeništvo), terciarni sektor = G - U 
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BDV v dejavnosti gradbeništvo se je nadaljevalo tudi v letu 2011 (za 10,3 %).8 Predelovalne 
dejavnosti od leta 2008 konstantno ustvarijo največ BDV med vsemi dejavnostmi (6 mili-
jard evrov v letu 2011); sledi jim trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil s 3 
milijardami evrov. Med družbami v predelovalni dejavnosti največ BDV ustvarijo velike 
družbe (3,6 milijarde evrov), medtem ko mikro družbe ustvarijo 950 milijonov evrov 
oziroma 15,2 %.9

Delež BDV kmetijstva 2010 v BDP se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 0,1 
odstotne točke in je znašal 1,2 %. 

BDV na prebivalca je leta 2010 v pretežno podeželskih regijah znašala 11.246 milijonov 
evrov oziroma 36,30 % skupnega BDV, v zmerno podeželskih regijah pa 19.739 milijonov 
evrov oziroma 63,70 %.

Zaposlenost
Zaposlenost je v letu 2012 upadla že četrto leto zapored in je bistveno nižja kot pred začetkom 
krize, brezposelnost je ob koncu lanskega leta dosegla najvišjo raven po letu 200010.

V obdobju 2000–2012 se je število delovno aktivnih prebivalcev povečevalo vse do leta 2008. 
Po tem letu je opazno vsakoletno zmanjševanje, v letu 2009 je bilo delovno aktivnih prebiv-
alcev v povprečju skoraj 981.000; v letu 2010 966.000, v 2011 936.100 in v letu 2012 923.800. 

Stopnja zaposlenosti, izražena kot delež delovno aktivnega prebivalstva iste starostne 
skupine (od 20 do 64 let) v primerjavi s celotno populacijo v tej starostni skupini, je v letu 
2011 znašala 68,4 %, kar je nekoliko manj od evropskega povprečja (EU-27=68,6 %)11. 
Najvišja je bila v starostni skupini 25–54 let, skoraj 84-odstotna, najnižja pa v starostni 
skupini 15–24 let, 27-odstotna.12 

Z vidika zaposlenosti po sektorjih dejavnosti je bila stopnja zaposlenosti v letu 2011 v 
primarnem sektorju 8,3 % (EU-27=5,2 %), v sekundarnem sektorju 30,5 % (EU-27=22,9 
%) in v terciarnem sektorju 61,1 % (EU-27=71,8 %). 

V letu 2011 je bilo največ zaposlenih v predelovalni dejavnosti, sledili sta dejavnost 
trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil ter izobraževanje. Dejavnost kmetijstvo 
in lov, gozdarstvo, ribištvo je bila na četrtem mestu.13 V vzhodni Sloveniji je bilo prav tako 
največ zaposlenih v predelovalni dejavnosti, sledili pa sta ji dejavnost kmetijstvo in lov, 
gozdarstvo in ribištvo ter dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil. V 
zahodni Sloveniji v strukturi zaposlenih prav tako vodi predelovalna dejavnost, sledita pa 
ji dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil ter izobraževanje. 14

V letu 2011 je bilo v kmetijstvu zaposlenih 8.814 PDM plačanih delavcev in 69.172 PDM 
neplačane delovne sile. V letu 2011 je bilo v 1.340 podjetjih (599 gospodarskih družb in 
741 samostojnih podjetnikov) živilskopredelovalne industrije zaposlenih 15.946 delavcev. 

Leta 2010 je bilo med delovno aktivnimi v Sloveniji 12,4 % samozaposlenih. Deloma je 
na to gotovo vplival Zavod RS za zaposlovanje s svojim programom za subvencioniranje 
novih samozaposlenih, ki ga je začel izvajati v tem obdobju. Drugi razlog pa so novi načini 
zaposlovanja pri delodajalcih, ki večinoma raje zaposlijo nekoga, ki ima status s. p., kot da 
bi z delojemalcem sklenili delovno razmerje15. 

8  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4931
9  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4931
10   MAR, Poročilo o razvoju: Po že narejenih premikih za izboljšanje gospodarskega okolja nujne nadaljnje razvojne spremembe, Ljubljana, 

10.05.2013
11   SURS, 2011: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03_nacionalni_racuni/05_03019_BDP_letni/05_03019_BDP_letni.asp: 

Zaposlenost (SKD 2008), Slovenija, letno
12  Eurostat, Labour Force Survey: lfsi_emp_a
13  http://www.stat.si/doc/statinf/07-si-009-1201.pdf
14  http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0762005S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/02_07008_akt_preb_po_

anketi/01_07620_akt_preb_ADS_%E8etrt/&lang=2
15  SURS: Kako prožen in varen je trg dela v Sloveniji? 30. november 2011, Posebna objava 



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
04 SWOT IN IDENTIFIKACIJA POTREB    

V Sloveniji je bilo leta 2010 nekaj več kot 7 zaposlenih oseb na enega samozaposlenega (v 
starostni skupini 15–64 let). V letu 2010 je bilo v kmetijstvu zaposlenih 8 % vseh zapos-
lenih oseb v RS. Med njimi so bili najštevilnejši samozaposleni.16

Brezposelnost
Po podatkih UMAR17 do leta 2011 se stopnja delovne aktivnosti znižuje. Vzrok za to so 
zaostrene gospodarske razmere, ki so imele v Sloveniji bolj negativne posledice kot v 
povprečju v EU, in posledično zniževanje zaposlenosti. 

Stopnja anketne brezposelnosti se je od tretjega četrtletja 2008, ko je dosegla najnižjo 
raven, odkar jo merimo (4,1 %), do prvega četrtletja 2011 zaradi zaostrenih gospodarskih 
razmer povečala že na 8,5 %, v povprečju leta 2011 pa je bila 8,1-odstotna. 

Stopnja registrirane brezposelnosti se je v zadnjem obdobju leta 2012 zvišala. Število prijavl-
jenih oseb na Zavodu za zaposlovanje RS je konec 2012 doseglo 118.061. Najbolj se je 
povečalo število brezposelnih v starostni skupini 55–59 let, in sicer za več kot 2.000. Hkrati 
pa se je celo nekoliko znižalo število mladih v starostni skupini 15–24 let (za približno 100). 
Stopnja brezposelnosti se je dvignila prav v vseh statističnih regijah, najizraziteje pa v spod-
njeposavski (s 14,1 % na 15,4 %); najmanj izrazito se je dvignila v goriški statistični regiji (z 
11,0 % na 11,5 %). Pomurska je ostala regija z najvišjo, gorenjska pa regija z najnižjo stopnjo 
registrirane brezposelnosti (v prvi je ta znašala 18,1 %, v drugi 9,9 %). 

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je po daljšem obdobju zniževanja v letu 2010 povečala 
na 3,4 %, ali drugače, več kot 47 % vseh brezposelnih je bilo brezposelnih 12 ali več mesecev. 
V Sloveniji se je dolgotrajna brezposelnost v letu 2010 povečala bolj kot v povprečju držav 
članic EU-27, vendar je bila še vedno pod povprečjem držav članic EU-27 (3,9 %). Dolgo-
trajno brezposelni so bili predvsem mladi, ki so vstopali iz izobraževanja v zaposlitev, starejši, 
ki so ob izgubi zaposlitve težje našli novo zaposlitev, in manj izobraženi.18 

Revščina
V Sloveniji je v letu 2011 pod pragom tveganja revščine živelo 13,6 % ali 273.000 ljudi, 
poleg njih pa še 113.000 socialno izključenih (skupaj 19,3 %). Glavna vzroka za revščino 
in socialno izključenost sta brezposelnost in nizki dohodki. 

Podatki o stopnjah tveganja revščine različnih socialno-ekonomskih kategorij oseb in 
gospodinjstev kažejo, da so bila v najslabšem položaju gospodinjstva, v katerih ni bil 
noben član zaposlen ali samozaposlen (pod pragom revščine je živelo 39,9 % oseb iz takih 
gospodinjstev), še posebej pa tista gospodinjstva brez delovno aktivnih članov, v katerih 
so živeli tudi vzdrževani otroci (74,5 %). Glede na najpogostejši status aktivnosti so bile 
v najslabšem položaju brezposelne osebe (44,6 %), za njimi pa upokojene ženske (22,3 
%) in druge neaktivne ženske (18,9 %). Po pričakovanjih je bila stopnja tveganja revščine 
najnižja v gospodinjstvih, v katerih so bili vsi odrasli člani delovno aktivni (3,9 %), in pri 
delovno aktivnih osebah (6,0 %). 

Največ prejemnikov vsaj ene vrste denarnih socialnih pomoči po Zakonu o socialnem 
varstvu je bilo leta 2010 v pomurski regiji (77 na 1.000 prebivalcev), najmanj pa v goren-
jski in goriški regiji (26 na 1.000 prebivalcev).19 

V Sloveniji je delež oseb v populaciji, ki tvegajo revščino ali socialno izključenost, po 
kazalnikih revščine in socialne izključenosti v kontekstu strategije Evropa 2020, sicer pod 
povprečjem EU, vendar od leta 2009 naprej beležimo trend naraščanja. V letu 2009 je bilo 
takih oseb 339.000 (17,1 %), v letu 2011 pa že 386.000 oseb (19,3 % populacije).20 Tveg-

16  http://www.stat.si/doc/statinf/15-si-073-1201.pdf
17  Poročilo o razvoju 2012, UMAR
18  http://www.stat.si/doc/pub/Kakovost.pdf
19  SURS, 2011: Regije v številkah
20  Nacionalno socialno poročilo, Slovenija 2012
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anje revščine v primerjavi z drugimi evropskimi državami ostaja nizko, vendar se je začelo 
povečevati, še zlasti v gospodinjstvih z več otroki21.

4.1.2 Kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo 

4.1.2.1 Kmetijstvo

Kmetijska gospodarstva
Po končnih podatkih iz Popisa kmetijstva 2010 smo imeli v Sloveniji 74.646 kmetijskih 
gospodarstev (tj. kmetijskih podjetij in družinskih kmetij skupaj), kar je skoraj 14 % manj 
kot pred desetimi leti (v letu 2000 jih je bilo 86.467). Največ kmetijskih gospodarstev se 
nahaja v podravski (nekaj več kot 12.300), v savinjski (nekaj več kot 11.400) in v pomurski 
statistični regiji (skoraj 8.900), daleč najmanj pa v zasavski (nekaj manj kot 1.080). 

Vsa kmetijska gospodarstva skupaj so imela 474.432 hektarjev kmetijskih zemljišč v 
uporabi (KZU) in redila 421.553 GVŽ (glav velike živine). Povprečno kmetijsko gospo-
darstvo je imelo v letu 2010 v uporabi 6,4 hektarjev KZU, redilo 5,6 GVŽ (glav velike 
živine) in je bilo za 0,8 hektarjev KZU v uporabi ter za 0,1 GVŽ večje kot pred desetimi 
leti. Skupni vložek dela v kmetijstvu v Sloveniji v letu 2010, izražen v PDM, je bil 77.012 
PDM ali 0,16 PDM na hektar KZU.22

Gospodarstvo KZU Standardni prihodek

Število Delež (%) ha Delež (%) 000 EUR Delež (%)

Poljedelstvo 12.772 17,1 63.178 13,3 62.655 6,8

Vrtnarstvo 523 0,7 2.173 0,5 27.254 3,0

Trajni nasadi 8.688 11,6 22.275 4,7 76.195 8,3

Pašna živinoreja 29.883 40,0 263.955 55,6 457.896 50,0

Prašičereja in perutninarstvo 915 1,2 12.915 2,7 97.937 10,7

Mešana rastlinska pridelava 5.513 7,4 17.815 3,8 31.551 3,4

Mešana živinoreja 4.934 6,6 26.524 5,6 47.776 5,2

Mešano rastlinska prid. živinoreja 11.418 15,3 65.598 13,8 113.841 12,4

Skupaj 74.646 100,0 474.432 100,0 915.104 100,0

Povprečna ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev, izražena kot standardni prihodek, 
je bila v letu 2010 12.234 evrov.

Primerjava med letoma 2000 in 2010 kaže na proces koncentracije kmetijskih zemljišč 
v uporabi na kmetijsko gospodarstvo. Upada namreč število kmetijskih gospodarstev, 
ki obdelujejo manj kot 10 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi, povečuje pa se delež 
kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo večje kmetijske površine (10 ali več hektarjev). 
Kljub vsemu pa je zaradi majhnosti konkurenčnost slovenskih kmetij v primerjavi z 
EU-27 nizka. 

Gledano po vrstah rabe se je povprečna velikost kmetijskega gospodarstva od leta 2000 
relativno najbolj povečala pri kmetijskih gospodarstvih s sadovnjaki in oljčniki (skoraj za 
50 %), sledijo kmetijska gospodarstva z vinogradi in kmetijska gospodarstva z njivami in 
vrtovi (za okoli 30 %), najmanj pa se je povečala povprečna površina kmetijskih gospo-
darstev s trajnim travinjem (za slabih 17 %). 

V slovenskem kmetijstvu je razvidna tudi vedno večja specializiranost. V letu 2010 je bilo 
v določen sektor rastlinske oziroma živinorejske pridelave usmerjenih 71 % kmetijskih 
gospodarstev. V okviru rastlinske pridelave prevladuje poljedelstvo (17 %), sledi gojenje 

21   UMAR, Poročilo o razvoju: Po že narejenih premikih za izboljšanje gospodarskega okolja nujne nadaljnje razvojne spremembe, Ljubl-
jana, 10. 5. 2013

22  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4594

Preglednica 1: Kmetijska 
gospodarstva, KZU in 
ekonomska velikost po glavnih 
tipih kmetovanja v letu 2010. 

Vir: SURS, 2013 in Analiza 
stanja po sektorjih, MKO
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trajnih nasadov, kamor se uvršča dobra desetina vseh kmetijskih gospodarstev. Med 
kmetijskimi gospodarstvi, ki se ukvarjajo z živinorejo, prevladuje pašna živinoreja (40 % 
vseh kmetijskih gospodarstev). Slabih 30 % kmetijskih gospodarstev pa je usmerjenih v 
mešano pridelavo. 

Kmetijska zemljišča
V letu 2010 je bilo v uporabi 474.432 hektarjev KZU. To je 2 % (ali 0,6 % ozemlja Slovenije) 
manj kot v letu 2000. Zmanjšanje KZU je predvsem posledica zmanjšanja površine trajnih 
nasadov (za okoli 10 % ali skoraj 3.100 hektarjev) in trajnega travinja (za 3 % ali nekaj več 
kot 7.900 hektarjev).

2000 2010

Površina 
(ha)

Število kmetijskih gospo-
darstev

Površina 
(ha)

Število kmetijskih gospo-
darstev

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA  
V UPORABI 485.879,00 86.423,00 474.432,00 74.455,00

Njive 170.571,00 80.858,00 170.144,00 63.272,00

Trajni Travniki In Pašniki 285.410,00 74.230,00 277.492,00 61.949,00

Trajni Nasadi 29.890,00 58.056,00 26.796,00 39.402,00

ZEMLJIŠČA V ZARAŠČANJU  
IN NEOBDELANA  
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

51.370,00 86.467,00 32.659,00 15.422,00

Glede na dejstvo, da se pretežni del kmetijskih zemljišč v uporabi nahaja na območjih z 
neugodnimi pogoji za kmetijsko dejavnost, je razumljivo, da v strukturi kmetijskih zemljišč 
v uporabi še vedno prevladujejo trajni travniki in pašniki, ki predstavljajo več kot polovico 
(58 %) kmetijskih površin, sledijo njive in vrtovi s 36 % ter trajni nasadi s slabimi 6 %. 

Površina njiv se v obdobju od 2000–2010 ni bistveno spremenila (le za 0,2 %); spremenila 
se je le velikostna struktura rabe njiv. Delež kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo večje 
njivske površine (10 ali več hektarjev), se je povečal za 2,6 odstotne točke; ti so skupaj 
obdelovali za skoraj 18 odstotnih točk več njiv kot pred desetimi leti.23

Območja z naravnimi ali drugimi omejitvami
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) pokrivajo 86,3 % celot-
nega ozemlja države, od tega 72,3 % predstavljajo hribovsko gorska območja. Znotraj 
OMD so glede na uporabljene kriterije za razvrščanje tri različna območja, in sicer:

•  hribovsko gorsko območje, kjer so značilni strmi nagibi in visoka nadmorska višina,
•  območja s posebnimi omejitvami, kot so območja pogostih poplav, močnega vetra, 

območje Ljubljanskega barja, Krasa s svojimi specifičnimi lastnostmi ter območja 
erozijskega gričevja v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije,

•  druga območja z omejitvami, kjer sta vključeni Bela in Suha Krajina z značilnimi kraškimi 
pojavi, kot so apnenčasti teren, različna globina tal, razgiban mikro relief, vrtače in drugi 
kraški pojavi; ta območja so tudi predmet reforme OMD v EU.

Naravne omejitve na teh območjih omejujejo rabo kmetijskih zemljišč, zato je v preteklih 
desetletjih prišlo do opuščanja kmetovanja, odseljevanja prebivalstva in posledično zaraščanja 
kmetijskih zemljišč. V zadnjem desetletju se je trend zaraščanja kmetijskih površin umiril in 
ustavil, tako da se skupna površina kmetijskih zemljišč ni bistveno spremenila.

Kmetijska gospodarstva v teh območjih so manj konkurenčna in zaradi odražanja 
specifičnih naravnih pogojev v strukturi rabe kmetijskih površin tudi manj prilagodl-
jiva. Kljub nižjim pridelovalnim potencialom za kmetijstvo, pa ima kmetovanje na teh 
območjih zelo pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti podeželskih območij ter 
vzdrževanju kulturne krajine in ekološkega ravnotežja.

23  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4594

Preglednica 2: Kmetijska 
gospodarstva po: RABA 
ZEMLJIŠČ, LETO, MERITVE 

Vir: SURS, 2013 Skupni travniki 
in pašniki niso vključeni (leta 
2000 22.786 hektarjev, leta 2010 
8.221 hektarjev).
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Delovna sila na kmetijskih gospodarstvih
V letu 2010 se je s kmetijsko dejavnostjo v Sloveniji ukvarjalo več kot 208.000 v kmetijskih 
podjetjih in na družinskih kmetijah delovno aktivnih oseb. Njihov vložek dela, skupaj 
s tistimi, ki so delali sezonsko ali priložnostno, je znašal 77.012 polnovrednih delovnih 
moči (1 PDM = 1800 ur na leto). V Sloveniji je kar 89 % dela v kmetijstvu v letu 2010 
opravila družinska delovna sila; del te delovne sile so tudi gospodarji upravitelji kmetijs-

kega gospodarstva. Ti so v letu 2010 sami opravili kar 45 % vsega dela v kmetijstvu.24 V 
primerjavi z letom 2000 se je skupno število PDM zmanjšalo za 29 %.

Skupno je bilo v kmetijstvu kot gospodarski panogi v letu 2011 zaposlenih 67.800 oseb, 
kar predstavlja 7,2 % celotne zaposlenosti prebivalstva25.

Starostna struktura
Povprečna starost gospodarjev (upraviteljev) družinskih kmetij je izrazito neugodna, saj 
je v letu 2010 znašala 57 let in se od leta 2000 do leta 2010 ni spremenila. Gospodarice 
predstavljajo 27 % vseh gospodarjev, to je toliko kot pred desetimi leti. Pri gospodaricah 
je povprečna starost celo 60 let. Starostna struktura gospodarjev kmetij ne odraža ugodne 
situacije za krepitev razvoja in povečanje proizvodnih sposobnosti kmetij. Družinskih 
članov, ki so starejši od 55 let, je 35,2 %, medtem ko je mlajših od 25 let le 20,9 %.

Izobrazbena struktura
Na slovenskih kmetijah prevladujejo gospodarji z osnovno (leta 2010: 37,2 %) oziroma 
nižjo ali srednjo izobrazbo (leta 2010: 50,6 %), še vedno pa je malo tistih z višjo ali visoko 
izobrazbo (6,2%). Primerjava med letoma 2000 in 2010 dokazuje, se delež gospodarjev ki 
imajo srednješolsko ali višjo oziroma visoko izobrazbo povečuje.26 

Pozitivni strukturni premiki se kažejo tudi na področju kmetijske izobrazbe gospodarjev, 
saj se je delež tistih, ki imajo zgolj praktične izkušnje v kmetijstvu, zmanjšal s 83,9 % na 
64,5 %. Znatno pa se je povečal delež tistih, ki imajo opravljene tečaje oziroma nacionalno 
poklicno kvalifikacijo iz kmetijstva, in sicer za 18,5 odstotne točke na 26,7 %, kar kaže na 
povečanje deleža usposobljenosti gospodarjev za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom 
povezane dejavnosti. Tudi za populacijo mladih prevzemnikov, podprtih v obdobju 2007–
2013, je značilna v povprečju višja stopnja dosežene formalne izobrazbe.

24  http://www.stat.si/doc/pub/kmetija.pdf
25 SURS, 2011: Nacionalni računi
26  SURS, 2010: Popis kmetijstva 2010

Karta 3: Območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko  
dejavnost, določena s  
PRP 2007 –2013 (MKO, 2012)
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V formalno izobraževanje je bilo leta 2010 v Sloveniji vključenih 70,4 % mladih v starosti 
od 15 do 24 let. Ta delež je eden najvišjih v EU, kjer je povprečje 60,1 %. V letu 2011 je 
delovalo 15 izobraževalnih ustanov s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva 
in veterine, na katere je bilo skupaj vpisanih 3.713 dijakov in 3.764 študentov. Pomembne 
so tudi raziskovalne institucije, npr. Kmetijski inštitut Slovenije na področju kmetijstva, 
Gozdarski inštitut Slovenije na področju gozdarstva ter številne druge institucije,27 ki 
zagotavljajo platformo za krepitev baze znanja (npr. preko raziskav in razvoja), disemi-
nacije in prenosa znanja, poglabljanja kompetenc in vseživljenjsko učenje.

Ekonomsko stanje v kmetijstvu 
Po podatkih nacionalnih računov je kmetijstvo skupaj z lovstvom, gozdarstvom in 
ribištvom v letu 2011 k skupni ustvarjeni dodani vrednosti prispevalo 2,5 %. Po podatkih 
ekonomskih računov za kmetijstvo je produktivnost dela v kmetijstvu (BDV/PDM) v letu 
2011 znašala 6.240 evrov, kar je le 41 % evropskega povprečja za leto 2011.28 Povprečen 
indeks letne rasti produktivnosti kmetijstva za obdobje 2007–2011 znaša 1,05, medtem ko 
indeks rasti 2011/2007 znaša 1,22 (upoštevajoč tekoče cene).

LETO 2007 2008 2009 2010 2011

BDV v osnovnih cenah, v mio EUR (v tekočih cenah) 429,59 403,16 394,8 414,85 486,65

BDV v osnovnih cenah, v mio EUR (v stalnih cenah 
preteklega leta) 482,31 392,01 456,7 411,98 455,87

Zaposleni v kmetijstvu, (PDM, skupaj) 83.953 83.185 80.188 77.012 77.986

Produktivnost kmetijstva (BDV/PDM, tekoče cene) 5.117 4.847 4.923 5.387 6.240

V letu 2011 je vrednost kmetijske proizvodnje znašala 1.232 milijonov evrov, kar je 11 % več 
kot v letu 2010. To je posledica 0,5-odstotnega znižanja obsega proizvodnje in 11-odstotnega 
zvišanja cen kmetijskih proizvodov. Trend gibanja cen kmetijskih proizvodov iz zadnjih 
nekaj let kaže, da so po treh letih hitre rasti cene kmetijskih proizvodov v letu 2009 zopet 
močno padle in se realno vrnile nazaj na raven leta 2005, kjer so ostale tudi v letu 2010, ter se 
nato v letu 2011 spet realno zvišale. Na letni ravni so se cene kmetijskih pridelkov pri proiz-
vajalcih po podatkih statistike cen v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 nominalno povečale 
za 9 %, merjeno z inflacijo, ki je znašala 1,8 %, pa so bile realno višje za 7 %. 

Dvig cen kmetijskih proizvodov v letu 2011 je v precejšnji meri posledica visoke rasti 
cen inputov za kmetijstvo. Cene kmetijskih inputov so se zvišale za 15 %, stroški pa so se 
zaradi manjše potrošnje povečali le za 7 %. 

Zaradi višje vrednosti kmetijske proizvodnje kot posledice povečanja cen kmetijskih 
proizvodov se je v letu 2011 zvišala vrednost vseh dohodkovnih kategorij v kmetijstvu. 
Faktorski dohodek je v letu 2011 znašal 481 milijonov evrov ali za 16 % več kot v pred-
hodnem letu. Faktorski dohodek na PDM je znašal 6.167 evrov, kar predstavlja 44 % 
povprečja EU-27. 

Realni neto podjetniški dohodek na PDM je za leto 2011 znašal 4.759 evrov (2005=100) 
oziroma je bil za 20 % višji glede na izhodiščno leto.29

Rastlinska pridelava je v letu 2011 k bruto vrednosti kmetijske proizvodnje prispevala 
okoli 54 %, kar je 2 odstotni točki več kot v povprečju zadnjega petletnega obdobja.30 Delež 
živinoreje je v skupni bruto vrednosti kmetijske proizvodnje znašal 46 %. 

V letu 2010 je delež proizvodnje kmetijskih proizvodov znašal okrog 98 % vrednosti 
kmetijske dejavnosti, delež kmetijskih storitev pa okrog 2 % vrednosti te dejavnosti.31 

27   Predvsem: KGZS (ta preko JKSS koordinira panožne krožke, izvaja izobraževanja, izvajanja preverjanja za NPK), zadruge in Zadružna 
zveza Slovenije, številna društva, pomembne so tudi lokalne akcijske skupine in tako dalje.

28  SURS, 2011: Ekonomski računi
29   EUROSTAT, 2011: Agricultural entrepreneurial income in real terms (millions of euros) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/

portal/agriculture/data/database
30  KIS in MKO (2012) Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2011.
31  http://www.stat.si/doc/statinf/15-si-073-1201.pdf

Preglednica 3: BDV, zaposle-
nost in produktivnost dela  
v kmetijstvu, po letih (v tekočih 
cenah) 

Vir: SURS, 2013
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V letu 2010 so investicije v kmetijstvu znašale 216 milijonov evrov. V primerjavi z letom 
2009 so se nominalno znižale za 15 %. Odstotek investicij, proizvedenih v kmetijstvu, je 
znašal 11 %, v primerjavi s predhodnim letom se je znižal za eno odstotno točko. Odstotek 
investicij v osnovna sredstva, proizvedena zunaj kmetijstva, je znašal 89 %, v primerjavi 
s predhodnim letom se je zvišal za eno odstotno točko. Obseg investicij v kmetijstvu se 
je v letu 2010 v primerjavi s predhodnim letom znižal za 15 %. Glavni razlog za to so bile 
manjše investicije v transportno opremo in zgradbe. Investicije, proizvedene v kmetijstvu, 
so se znižale zaradi manjšega obsega investicij v trajne nasade.32 

Stopnja samooskrbe
Eden izmed strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva in proizvodnje hrane je 
zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku 
dostopne hrane. Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijs-
ko-živilskih proizvodih. 

Po podatkih SURS je bila stopnja samooskrbe v Sloveniji v letu 2011 za živalske proiz-
vode precej višja kot za rastlinske proizvode. Posebno nizko stopnjo samooskrbe sta v letu 
2011 izkazovali bilanci zelenjave (37 %) in krompirja (63 %). Stopnja samooskrbe z žiti se 
je leta 2011 v primerjavi s predhodnim letom povečala za skoraj 15 odstotnih točk, na 71 
%. Stopnja samooskrbe pri navadni pšenici je dosegla 62 %, pri ječmenu skoraj 70 %, pri 
koruzi za zrnje pa je celo rahlo presegla 80 %.

Stopnja samooskrbe v bilancah mesa in jajc je bila v povprečju nad 80 %. Zaradi sorazmerno 
stabilne prireje in domače potrošnje mesa je stopnja samooskrbe v bilanci mesa v obdobju 
2001–2011 ostajala visoka (okrog 90 %). V letu 2011 se je kljub vsemu nekoliko zmanjšala 
(na 85 %). Stabilnejša je bila stopnja samooskrbe z jajci (v povprečju okrog 95 %).

V primerjavi z letom 2010 se je v letu 2011 najbolj povečala stopnja samooskrbe s konjskim 
mesom, in sicer za 30 odstotnih točk. Leta 2011 je ta znašala 172 %. Tudi stopnja samooskrbe 
z govejim mesom je izkazovala presežke z mesom, saj je znašala 110 %, v primerjavi z letom 
2010 se je povečala za 4 odstotne točke. Najnižjo stopnjo samooskrbe je leta 2011 izkazovala 
bilanca prašičjega mesa, ta je bila 50 % in najnižja doslej. V primerjavi z letom 2010 se je 
namreč znižala za 2 odstotni točki (50 % v letu 2011). V letih 2010 in 2011 je bila Slovenija 
skoraj v celoti samooskrbna z ovčjim in kozjim mesom (99 % v letu 2011).

Analiza podatkov o potrošnji za prehrano na prebivalca je pokazala, da se je v zadnjem 
letu najbolj povečala potrošnja riža (za 14 %) in zelenjave (za 5 %), zmanjšala pa potrošnja 
krompirja (za 5 %), mesa (za skoraj 5 %) ter žita (za skoraj 3 %).33 

4.1.2.2 Stanje po sektorjih

Poljedelstvo
Znotraj rastlinske pridelave po številu kmetijskih gospodarstev in obsegu KZU prevladuje 
poljedelstvo. Slovenija je imela po podatkih SURS-a v letu 2011 168.744 hektarjev njiv, kar 
v skupnem obsegu vseh kmetijskih zemljišč v uporabi predstavlja 36,3 % vseh kmetijskih 
zemljišč v uporabi. Slovenija s tem spada med države v EU (poleg Irske), ki imajo najmanjši 
delež njivskih površin v skupnem obsegu kmetijskih zemljišč v uporabi.34 Ključni razlog 
je predvsem velik delež območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, zato v 
Sloveniji prevladuje pašna živinoreja. 

V Sloveniji prevladuje konvencionalna pridelava poljščin. Večina poljedelske pride-
lave je namenjene za pridelavo krme za živino in krušnih žit. Tehnološka raven pride-
lave poljščin v večjem delu Slovenije zaostaja za razvitostjo tehnologije v razvitih državah. 
Največji problem predstavljajo majhna posestna struktura in razdrobljenost njivskih 

32  http://www.stat.si/doc/statinf/15-si-073-1201.pdf
33   SURS (2013): Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, Slovenija, 2011 – končni podatki. Statistične informacije št. 1. 

Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5320. 
34  Analiza stanja po sektorjih, MKO, 16. 1. 2013
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površin, ki onemogoča intenzivnost proizvodnje, povečuje stroške pridelave in zmanjšuje 
konkurenčnost slovenskega poljedelstva v primerjavi s poljedelsko pridelavo v drugih 
državah članicah EU. 

Žito
Pridelava žit je najpomembnejši del poljedelske pridelave v državi in zavzema več kot 
polovico vseh njiv v uporabi ter k vrednosti kmetijske proizvodnje prispeva 9 %. Pridelavi 
koruze za zrnje je namenjeno 41 %, pšenici 32 % in ječmenu 18 % površin v setveni struk-
turi žita. Skupen pridelek žita je v letu 2000 znašal 493.795 ton, v letu 2010 pa 568.466 ton. 
Z domačo pridelavo pokrijemo okoli polovico potreb po žitu.

Oljnice
Pridelava oljnic se je v zadnjih desetih letih povečala, delež oljnic na njivah se je z 1 % povečal 
na 7 %. V letu 2000 je bilo 2.321 hektarjev namenjenih pridelavi oljnic, v letu 2010 že okoli 
12.000 hektarjev. Med oljnicami prevladujejo oljne buče, ki so se v letu 2010 pridelovale že na 
več kot 6.100 hektarjev, kar je skoraj 3-krat več kot v letu 2000, in oljna ogrščica. V zadnjem 
času se je pridelava oljne ogrščice povečala kot posledica rabe za energetske namene. Ker 
v Sloveniji tovrstne predelave nimamo, se celoten pridelek oljne ogrščice izvozi. Oljnice k 
skupni vrednosti kmetijske proizvodnje prispevajo dober odstotek. 

Krompir
Površine, namenjene pridelavi krompirja, se zmanjšujejo (8.952 hektarjev v letu 2000 in 
4.144 hektarjev v 2010). Pridelki krompirja se povečujejo od 20,80 tone na hektar v letu 
2000 do 24,55 tone na hektar v letu 2010, kar kaže na vedno večjo specializacijo pridelov-
alcev krompirja.

Semenarstvo
Semenarstvo v Sloveniji stagnira že nekaj desetletij. Tako je bilo v letih 2001–2004 
semenarstvu namenjenih še okoli 2.500 hektarjev njivskih površin, po letu 2005 pa se 
te površine strmo znižujejo. Vse manjša konkurenčnost domače semenske pridelave se 
odraža tudi v strukturi semenskih posevkov. V zadnjih letih (od 2008) se v glavnem pride-
lujejo le še semena strnih žit (na okoli 85 % vseh površinah), delež vrst, pri katerih je pride-
lava semena delovno intenzivna in tehnološko zahtevna (npr. pri sladkorni pesi, zelenjad-
nicah, koruzi), pa je v tej strukturi skoraj zanemarljiv (manj kot 4 %). Z izjemo vrst, pri 
katerih se tehnologija semenarjenja bistveno ne razlikuje od tehnologije pridelave poljščin 
(strna žita), je tako tehnologija pridelave semena precej nazadovala. 

Vinogradništvo in vinarstvo
Po podatkih SURS je bilo 16.351 hektarjev KZU v uporabi vinogradov. Grozdje in vino 
skupaj v zadnjih letih predstavljata med 9,5 in 12 % vrednosti kmetijske proizvodnje. 
Glede na podatke v registru pridelovalcev grozdja in vina kar 82 % pridelovalcev obde-
luje do 0,5 hektarjev vinogradov, le 4 % je takih, ki obdelujejo več kot 2 hektarja vino-
gradov (oziroma skupaj dobrih 8.500 hektarjev). Tudi v vinogradništvu se kaže razdro-
bljena struktura vinogradov in pridelovalcev (tržno usmerjeni in ostali pridelovalci). 

V povprečju se letno pridela 80 tisoč ton grozdja oziroma 56 milijonov litrov vina. 
Večina grozdja se še vedno pridela na kmetijah (okoli 80 %), vendar večje kleti - podjetja 
odkupijo znaten delež tako pridelanega grozdja in v povprečju pridelajo od tretjine do 
skoraj polovice slovenske pridelave vina. Slaba polovica registriranih vinogradov (7.600 
hektarjev) je vključena v integrirano pridelavo, nekaj manj kot 300 hektarjev pa je 
vključenih v ekološko pridelavo. 

Iz raziskave tehnološko tehnične opremljenosti tržnih pridelovalcev v Sloveniji, izvedene 
v letu 2008, med drugim izhaja, da se grozdje skoraj v celoti obira ročno (kar je posledica 
težjih pridelovalnih pogojev oziroma velikega deleža strmih vinogradov), da so sprejem 
grozdja v kleteh, stiskanje in filtriranje sicer dobro urejeni, vendar pa primanjkuje sodobne 
opreme za pecljanje oziroma drozganje in črpanje ter da med pridelovalci pri uporabi 
hladilnih oziroma ogrevalnih in čistilnih tehnik obstajajo zelo velike razlike. Kaže se tudi 
relativno slaba opremljenost kleti z lastnimi laboratoriji za hitre analize, medtem kot je 
oprema za stekleničenje kot rezultat precejšnjih investicij v to opremo v preteklih letih 
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dobra. Ena izmed ugotovitev raziskave je tudi ta, da večina vinogradnikov nima urejenih 
poti za turistične oglede. 

Poleg tega se tako kot v drugih proizvodnih usmeritvah tudi v vinogradništvu in vinarstvu 
kaže primanjkljaj na področju strokovne usposobljenosti in prenosa znanja kot tudi na 
področju povezovanja in skupnega nastopa na trgu.

V povezavi s podnebnimi spremembami analiza stanja MKO kaže na potrebo po prilago-
ditvi sortimenta podlag (prilagoditev na bolj sušne razmere), uvajanju namakanja v vino-
gradih z naravnimi viri (kjer je to potrebno in možno) in postavitvi protitočnih mrež. 
Pomemben vidik je tudi ohranitev avtohtonih in tradicionalnih sort.

Sadjarstvo
V letu 2010 je bilo v zadnjih letih pridelavi sadja v povprečju namenjenih okoli 9.000 
hektarov oziroma dobra 2 % KZU, k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje pa je 
sadjarstvo prispevalo med 4,5 % in 7,5 % vrednosti. V letu 2010 je bilo 8.890 hektarjev 
sadovnjakov, od tega 4.019 hektarjev intenzivnih ter 4.871 hektarjev ekstenzivnih nasadov. 

Obseg površin, vključenih v kontrolo ekološke pridelave, iz leta v leto narašča in se je od 
leta 2005 do leta 2011 podvojil, pri čemer večina ekološke pridelave poteka na travniških 
sadovnjakih. Površine, na katerih poteka integrirana pridelava sadja, kot tudi število integ-
riranih pridelovalcev, nihajo in so v zadnjih dveh letih v rahlem upadanju. Kljub temu pa je 
bila v letu 2011 še vedno tretjina površin vseh sadovnjakov vključena v integrirano pride-
lavo. 

 Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

št. pridelovalcev 889 1047 1181 1197 1091 1080 994 963

površina (ha) 3941 4373 2187 3798 3454 3274 3475 3485

Nekateri pomembnejši dejavniki zaostajanja za konkurenčnejšimi državami so razdro-
bljenost in neugodna posestna struktura, visok delež nasadov, ki tehnološko zaostajajo, 
starost nasadov in zastarel sortiment, premajhen delež nasadov s protitočnimi mrežami in 
namakalnimi sistemi (namakamo 18,3 % vseh intenzivnih sadovnjakov, z mrežami proti 
toči pa je skupno pokritih 19,2 % vseh intenzivnih sadovnjakov), iz česar izhaja velika 
odvisnost pridelave od naravnih razmer in ranljivost na podnebne spremembe.

Tehnološki zaostanek se ponekod kaže tudi na drugih segmentih, kot je npr. zaostajanje 
pri tehnologiji za pripravo pridelkov za trg, sortiranje in pakiranje, tehnologiji varstva 
rastlin oziroma pri drugi mehanizaciji in opremi. Tehnološki napredek upočasnjujejo 
težave pri prenosu znanja in povezanosti stroke s pridelovalci. Zaostajanje po organi-
zacijski plati pa se kaže v neorganiziranosti pridelovalcev, zlasti v segmentu organizirane 
prodaje in skupnega nastopa na trgu. 

Zelenjadarstvo
V strukturi rabe njiv in vrtov osnovne površine zelenjave zavzemajo manj kot 2 %. Skupne 
pridelovalne površine zelenjave so v letu 2000 znašale 3.229 hektarjev, v letu 2010 so se po 
podatkih SURS zmanjšale na 2.803 hektarjev. V obdobju 2000–2010 se je število kmeti-
jskih gospodarstev s pridelavo zelenjave zmanjšalo na 42.000 oziroma za skoraj tretjino, 
medtem ko se je povprečna površina v obdelavi posameznega kmetijskega gospodarstva 
povečala za dobro četrtino (SURS, 2013). 

K skupni vrednosti kmetijske proizvodnje je pridelava zelenjave v letu 2011 prispevala 3,5 
%, v obdobju zadnjih desetih let pa med 2,9 % in 4,9 %. K vrednosti rastlinske pridelave so 
zelenjadnice v letu 2011 prispevale 6,6 %. 

Prevladuje pridelava belega zelja, solate, čebule, plodovk (paprika, paradižnik, bučke, 
solatne kumare) ter korenovk (rdeča pesa in korenček). V Sloveniji je stopnja samooskrbe 
z zelenjavo majhna, ima trend zmanjševanja ter med leti niha (predvsem zaradi skokov 
v obsegu pridelave). V letu 2011 je bila stopnja samooskrbe ocenjena na 36,7 % (stopnja 

Preglednica 4: Integrirana  
in ekološka pridelava sadja  
v Sloveniji.

 Vir: MKO, 2012
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samooskrbe s svežo zelenjavo je bila 48,4 %). Slovenija je neto uvoznik zelenjave, tako 
sveže kot predelane. Leta 2011 je bilo uvoženo kar 56 % več celotne zelenjave kot leta 2000 
in tudi 56 % več sveže zelenjave. 

Leto 2000 2003 2005 2007 2010 Indeks  2010/00

Število kmetijskih gospodarstev 59.707 66.581 70.577 67.148 42.123 70,5

- delež v vseh KMG (%) 69,1 86,3 91,5 89,1 56,4 81,7

Osnovna površina (ha) 2.532 3.087 2.891 2.752 2.276 89,9

- delež na njivah in vrtovih (%) 1,48 1,79 1,64 1,58 1,34 90,1

Osnovna površina/KMG (ha) 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 127,4

Za integrirano pridelavo zelenjave, ki je v celoti tudi tržna, je za obdobje 2004–2010 
značilna stabilna raven števila vključenih kmetij in obsega proizvodnje (največ 439 pride-
lovalcev leta 2006, najmanj 331 pridelovalcev leta 2009, okoli 1.000 hektarjev). Leta 
2011 je bilo v kontrolo integrirane pridelave zelenjave vključenih 977 hektarjev ali 65 % 
celotne tržne pridelave zelenjave. Za ekološko pridelavo zelenjave je v obdobju 2006–2011 
značilno povečevanje površin (od 96 hektarjev leta 2006 na 148 hektarjev leta 2011). V 
kontrolo ekološke pridelave zelenjave je vključenih 148 hektarjev ali 10 % celotne tržne 
pridelave zelenjave. Konvencionalna tržna pridelava zelenjave se izvaja na 372 hektarjih 
ali 25 % površin. 

Za slovensko tržno pridelavo zelenjave je značilna močno razdrobljena struktura in 
pomanjkanje zaščitenih prostorov, zaradi česar je pridelava sezonska in močno odvisna 
od vremenskih pogojev. Iz popisa tržnega vrtnarstva je razvidno, da se je leta 2010 pride-
lava tržne zelenjave v zaščitenem prostoru (rastlinjaki s trdo kritino, plastenjaki z mehko 
kritino, visoki tuneli, prekriti s folijo, in zaprte grede) izvajala na 85 hektarjih ali 5,7 % 
vseh površin tržne zelenjave oziroma, da je zelenjavo v zaščitenem prostoru pridelovalo 
343 kmetijskih gospodarstev ali 29 % vseh kmetijskih gospodarstev, ki so se ukvarjala 
s tržno pridelavo zelenjave. Povprečna pridelovalna površina v zaščitenih prostorih na 
kmetijsko gospodarstvo je v letu 2010 znašala 0,25 hektarja (osnovna površina zaščitenih 
prostorov znaša 67 hektarjev oziroma 5,5 % osnovne površine tržne zelenjave, osnovna 
površina zaščitenih prostorov na kmetijsko gospodarstvo: 0,20 hektarja). Leta 2010 je 
tržno zelenjavo na prostem pridelovalo 1.111 kmetijskih gospodarstev na 1.413 hektarjih 
(1,27 hektarja na kmetijsko gospodarstvo). 

V obdobju od 2000–2011 je trend pridelka tržne zelenjave padajoč (56.178 ton leta 2000, 
42.534 ton leta 2011), in sicer zaradi velike odvisnosti od neugodnih vremenskih vplivov, 
slabe tržne organiziranosti in dostopnosti do tržnih verig, medtem ko je trend pridelka 
netržne zelenjave v istem obdobju naraščajoč (22.631 ton leta 2000, 34.758 ton leta 2011). 

Majhna in razdrobljena struktura tržne pridelave v povezavi z nepovezanostjo na področju 
organizirane pridelave in trženja pridelka zavira ekonomičnost pridelave, povečuje 
stroške na enoto proizvoda in zmanjšuje konkurenčnost slovenskega pridelovalca zelen-
jave v primerjavi s pridelovalci na skupnem EU trgu in iz tretjih držav. Tehnološka raven 
pridelave zelenjave zaostaja za najrazvitejšimi državami kot tudi za povprečno razvi-
timi evropskimi državami (velikost pridelka na hektar, namakanje, posebni vrtnarski 
stroji, …). Priprave blaga za trg in dodelave zelenjave praktično ni oziroma so kapacitete 
(skladišča oziroma hladilnice, sortirne in pakirne linije) zastarele. 

Dodatno je pridelek močno odvisen od vremenskih pogojev v danem letu, pridelava pa 
je večinoma omejena na sezono pridelave, ko je ponudba največja in praviloma najnižja 
cena. V Sloveniji so premalo izkoriščene naravne danosti za pridelavo zelenjave, kot so 
dolžina sončnega obsevanja, vodnatost, geotermalni viri energije.

Namaka se le majhen delež tržnih površin zelenjave (skupaj z jagodami, melonami in 
lubenicami v letu 2009 le 23 % zemljišč). V povezavi s prilagajanjem na podnebne spre-
membe se poleg namakanja in povečanja površin pod zaščito kaže tudi potreba po prila-

Preglednica 5: Kmetijska 
gospodarstva s pridelavo  
zelenjave, 2000–2010 

Vir: KIS, 2012
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goditvi sortimenta (med drugim tudi uvajanje ustreznih novih ali prilagojenih avtohtonih 
in tradicionalnih sort zelenjave) in tehnologij pridelave. 

Eden od pomembnih omejitvenih dejavnikov, ki je vsesplošen v slovenskem kmetijstvu, je 
nezadostna strokovna usposobljenost pridelovalcev in nepovezanost stroke in pridelave.

Hmeljarstvo
Hmelj zaseda okoli 1 % njivskih površin in predstavlja blizu 1 % vrednosti kmetijske proiz-
vodnje. V letu 2011 beležimo pridelavo hmelja na 1.376 hektarjev, 453 hektarjev hmel-
jišč pa je bilo v premeni.35 Od leta 2001 do leta 2011 je opazen vsakoleten trend zman-
jševanja površin hmeljišč, v tem obdobju se je površina zmanjšala za 431 hektarjev (24 
%). Povprečna površina hmeljišč na kmetijsko gospodarstvo se je v obdobju od leta 2007–
2011 povečala z 10 hektarjev na 10,7 hektarja. 

Slovenija pridela 2–3 % svetovne pridelave oziroma 5 % pridelave hmelja v EU. Skupaj se 
izvozi več kot 95 % slovenskega hmelja, največ v Nemčijo. Dogajanje v hmeljarstvu je tako 
povečini odvisno od cenovnih in proizvodnih nihanj na svetovnem trgu.

Hmeljarstvo se že od leta 2008 nahaja v obdobju presežkov globalne ponudbe hmelja, 
zaradi česar se preučujejo nove možnosti uporabe hmelja izven pivovarske industrije. 
Trend padanja odkupnih cen hmelja, ki se je začel leta 2008, se je nadaljeval tudi v letu 
2009, 2010 in 2011. Povprečna letna odkupna cena hmelja je bila v letu 2009 za 60 % nižja 
od tiste v letu 2008. Slabost hmeljarstva je splošna in tudi tržna neorganiziranost.

Leto 2001 2009 2010 2011

Površina hmeljišč v obdelavi (ha) 1.807 1.517 1.488 1.376

Pridelek (t) 2.158 2.500 2.461 2470

Št. pridelovalcev 201 139 134 129

Večina hmeljišč je vključena v integrirano pridelavo. V Sloveniji je celotni hmelj pridelan 
z načeli integriranega varstva in integrirane pridelave, kljub temu da 30 % površin ni 
vključenih v uradno kontrolo. Ker je hmelj v več kot 95 % izvozno blago, zanj veljajo vse 
okoljske omejitve, tako znotraj EU kot tudi izven njenih meja. Aktualne potrebe trga po 
ekološki pridelavi hmelja je že mogoče zaznati. V letu 2010 je bilo v integrirano pridelavo 
vključenih 67 kmetijskih gospodarstev, na skupni površini 1.008 hektarjev.

Med ključnimi slabostmi slovenskega hmeljarstva se kaže neugodna starostna struktura 
hmeljišč. Zaradi slabšega ekonomskega položaja v hmeljarstvu in prestrukturiranja hmel-
jarskih kmetij na evropsko primerljivo velikost, hmeljarji v preteklosti niso investirali v 
obnovo žičnic. Večina betonskih žičnic je bila zgrajenih v obdobju od leta 1963 do leta 
1978, lesenih žičnic pa je bilo postavljenih največ v osemdesetih letih. Približno 60 % 
žičnic je lesenih. 

Za pridelavo hmelja je ključno optimiranje tehnologije pridelave hmelja glede na tip tal, 
nizko oporo in sorto. Tudi v povezavi s prilagajanjem na vse ostrejše okoljske zahteve 
in podnebne spremembe. Za vsa hmeljarska področja velja, da je potrebno posodo-
biti, razširiti in izgraditi nove namakalne sisteme v smislu prehoda na kapljični sistem 
namakanja. V letu 2011 je bilo v namakanje od skupno 1.376 hektarjev hmeljišč v obdelavi 
vključenih 794,21 hektarja hmeljišč. 

Oljkarstvo
Za slovensko oljkarstvo so značilna majhna kmetijska gospodarstva (85 % KMG ima od 
0,1 do 1 hektarja oljčnikov) in razdrobljenost oljčnikov: v povprečju so oljčniki majhni 
(0,3 hektarja) in razdrobljeni (več kot polovica jih je pod 0,5 hektarja), le 2 % oljčnikov 
je velikih nad 3 hektarje. Ta majhnost kmetijskih gospodarstev in razdrobljenost ter 
nerešena lastništva zemljišč ovirajo razvoj oljkarstva. Zaradi teh neugodnih zemljiških 
razmer in zaradi prilagajanja posebnim podnebnim razmeram (pridelava oljk v Sloveniji 

35  MKO, 2013

Preglednica 6: Površina 
hmeljišč v obdelavi (ha), 
pridelek hmelja (t) in število 
pridelovalcev hmelja  
(v obdobju od 2001–2011) 

Vir: MKO, 2012
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Preglednica 7: Število 
 kmetijskih gospodarstev 
z živino, število živine ter 
povprečno število živali na 
gospodarstvo za leti 2000 in 
2010. 

Vir: SURS, 2012

je na najbolj severnih pridelovalnih območjih za oljko, zaradi česar so pozebe pogostejše) 
je tehnologija pridelave oljk v Sloveniji zahtevna. Stroški investicij so na takšni zeml-
jiški strukturi višji (terase), vendar se površina novih oljčnikov kljub temu konstantno 
povečuje. Skupna površina oljčnikov v Sloveniji znaša do 1.820 hektarjev, od tega se jih 96 
% nahaja v Slovenski Istri.

Del konvencionalne pridelave se je z uvedbo podpor za sonaravno kmetijstvo preusmeril v 
okolju prijaznejši način pridelave. Integrirana pridelava poteka na 187 hektarjev, ekološka na 
92 hektarjev oljčnikov. Slovenija letno pridela od 4.000 do 6.000 ton oljk, iz katerih proizvede 
od 500 do 650 ton oljčnega olja. Poraba oljčnega olja je okoli 1 liter na prebivalca na leto, 
povpraševanje po oljčnem olju pa se povečuje. Medtem, ko je slovenska pridelava oljčnega 
olja po količini zanemarljiva, pa posebno geografsko območje gojenja oljk omogoča pride-
lavo oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla, ki velja za visoko kakovostnega. 

V Sloveniji je registriranih 18 oljarn za oljčno olje. Z uvajanjem izboljšav pri predelavi 
(novejša, dopolnjena oprema, filtriranje olja ...) in postavitvijo polnilnih linij za oljčno olje 
bi lažje dosegali višjo kakovost olja in omogočili primerno ponudbo olja za trg. Organi-
ziranost pridelovalcev in predelovalcev oljk je predvsem na društveni ravni. 

Namakalni sistemi so postavljeni le na 15 hektarjev oljčnikov na 37 kmetijskih gospo-
darstvih. Z vidika podnebnih sprememb se je tudi v oljkarstvu že pojavila potreba po 
prilagoditvi tehnologije pridelave oljk (med drugim z uvajanjem namakanja in ustreznih 
novih ali prilagojenih avtohtonih in tradicionalnih sort). 

Živinoreja
V letu 2010 je 58.648 kmetijskih gospodarstev redilo živino. Po podatkih iz Popisa kmeti-
jstva 2010 se je v Sloveniji redilo približno 472.000 glav govedi (to je za okoli 6 % manj kot 
v letu 2000), od tega je okoli 175.000 krav (ali za skoraj 12 % manj kot v letu 2000). Število 
prašičev se je zmanjšalo za približno 37  %, tako se je v letu 2010 redilo okoli 380.000 
prašičev; tudi število perutnine je za okoli 24 % manjše kot pred desetimi leti, in sicer se 
je v letu 2010 redilo 5.106.000 kljunov perutnine. V letu 2010 se je redilo še okoli 23.000 
konj (ali okoli 56 % števila iz leta 2000), približno 135.000 ovc (ali okoli 40 % števila iz leta 
2000) in približno 34.000 koz (ali za 16 % števila iz leta 2000). 

V Sloveniji je v letu 2010 največ kmetijskih gospodarstev (48 %) redilo govedo, prašiče 
je redilo 35 % kmetijskih gospodarstev, perutnino so redili na 48 % kmetijskih gospo-
darstvih, sledijo reja konjev, ovc, koz jelenjadi ter kuncev.

Z rejo živine se je od leta 2000 prenehalo ukvarjati kar dobrih 18.800 kmetijskih gospo-
darstev, povečalo pa se je število glav velike živine na gospodarstvih, kjer prevladuje živina, 
in sicer z 6,1 GVŽ (leta 2000) na 7,2 GVŽ (leta 2010) za skoraj 18 %. Zmanjšalo se je zlasti 
število kmetijskih gospodarstev, ki redijo prašiče, perutnino, govedo, kunce oziroma koze. 
Povečalo se je število kmetijskih gospodarstev, ki redijo ovce, konje ali jelenjad. 

Število gospodarstev Indeks
2010/00

Število živine Indeks
2010/00

Št. glav/ gospodarstvo Indeks
2010/002000 2010 2000 2010 2000 2010

Gospodarstva z govedom 56.097 36.119 64,4 499.546 472.333 94,6 8,9 13,1 146,9

Gospodarstva s kravami 47.265 29.030 61,4 198.261 174.695 88,1 4,2 6,0 143,5

Gospodarstva s prašiči 44.623 26.441 59,3 601.953 382.031 63,5 13,5 14,4 107,1

Gospodarstva s perutnino 58.929 36.240 61,5 6.731.009 4.900.990 72,8 114,2 135,2 118,4

Gospodarstva s konji 4.634 5.948 128,4 14.407 22.673 157,4 3,1 3,8 122,6

Gospodarstva z ovcami 4.330 6.181 142,7 96.027 137.737 143,4 22,2 22,3 100,5

Gospodarstva s kozami 4.775 4.214 88,3 29.385 34.864 118,6 6,2 8,3 134,4

Gospodarstva s kunci 12.682 8.051 63,5 180.274 85.088 47,2 14,2 10,6 74,3

Gospodarstva z jelenjadjo 190 352 185,3 4.189 7.341 175,2 22,0 20,9 94,6

Gospodarstva z živino (GVŽ) 77.452 58.648 75,7 470.498 421.553 89,6 6,1 7,2 118,3
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Govedoreja
Prireja govejega mesa in kravjega mleka sta najpomembnejši proizvodni usmeritvi slov-
enskega kmetijstva, ki k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje prispevata okoli 26 %. V 
letu 2010 se je z govedorejo (vključno s prirejo mleka) ukvarjalo približno 36 tisoč gospo-
darstev, s povprečnim staležem 13,1 goveda na gospodarstvo, kar je še vedno veliko manj 
kot v EU-15, kjer je povprečen stalež 66,6 goveda na gospodarstvo (podatek za 2007). Od 
tega se je v letu 2010 z ekološko rejo govedi ukvarjalo približno 1.900 kmetijskih gospo-
darstev, s povprečnim staležem 10,7 goveda na gospodarstvo. 

V govedoreji v zadnjem desetletju potekajo dokaj intenzivne strukturne spremembe, ki so 
se izrazile predvsem v zmanjševanju števila gospodarstev, ki redijo govedo in povečevanju 
povprečnega staleža živali na gospodarstvo. Število gospodarstev, ki redijo govedo, se je v 
primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 12 %, v primerjavi z letom 2000 pa za več kot tret-
jino. V letu 2010 se je v primerjavi z letom 2000 močno zmanjšalo število gospodarstev, 
ki redijo do 9 krav (za okoli 70 %), padlo pa je tudi število gospodarstev v velikostnem 
razredu 10 do 19 krav (za okoli 20 %). Poraslo je le število gospodarstev v večjih velikostnih 
razredih, pri čemer se je najbolj povečalo število gospodarstev (in molznic) v velikostnem 
razredu 50 do 99 glav (več kot 4 krat). Gospodarstva, ki redijo 20 ali več molznic, so v letu 
2010 redila skoraj polovico skupnega števila molznic, leta 2000 pa je bil ta delež le 17 %. 

Razmeroma stabilno pa je od leta 2001 skupno število govedi. Konec leta 2010 je bilo na 
kmetijskih gospodarstvih okoli 472.333 govedi od tega 97,8 % na družinskih kmetijah in 2,2 
% v kmetijskih podjetjih. Prevladujoče pasme so lisasta pasma (43,3 %), črno bela pasma 
(16,5 %), rjava pasma (8,4 %), križanci (11,8 %), cikasta (0,4 %), ostalo pa so druge pasme. 

Prireja govejega mesa je v letu 2011 znašala 44,7 tisoč ton, kar pomeni 110 % samooskrbo 
oziroma porabo 19,8 kilograma govejega mesa na prebivalca. V letu 2011 je prireja mleka 
znašala 599,5 tisoč ton. V kvotnem letu 2010/2011 so proizvajalci oddali 522.277 ton 
mleka, ter neposredno prodali 14.136 ton mleka. Od tega je v letu 2010 ekološka prireja 
mleka znašala 3.896,66 tone. Samooskrba z mlekom znaša 120 %, poraba mleka za preh-
rano pa je v letu 2011 znašala 219 kilogramov mleka na prebivalca. 

Zaradi visoke samooskrbe in želje po doseganju visoko kakovostnih proizvodov se kaže 
potreba po spodbujanju rejcev k vključevanju v sheme kakovosti, k zagotavljanju dobrega 
počutja živali in k večji uporabi avtohtonih in tradicionalnih pasem, ki so prilagojene 
slovenskim podnebnim razmeram (npr. cikasta pasma).

Slovenska prireja govejega mesa in mleka je v primerjavi z svetovnim ali EU merilom 
izredno nizka, vendar na visoki kakovostni ravni. 

Prašičereja
Prireja prašičjega mesa je v letu 2010 k bruto vrednosti kmetijstva prispevala okoli 6 %, k 
vrednosti živinoreje pa okoli 13 %. Oba deleža sta se v zadnjem desetletju precej zmanjšala 
(leta 2000 za 10 % oziroma 19 %), kar kaže na nazadovanje panoge v primerjavi z drugimi 
sektorji kmetijstva. Domača prireja mesa je v letu 2010 znašala 44,5 tisoč ton. Stopnja 
samooskrbe se je gibala od 80 % (2000–2004) do okoli 70 % (2005–2008), v zadnjih treh 
letih pa se je znižala pod 55 %. 

Ekonomske razmere v prašičereji se zaostrujejo že daljše obdobje, močno pa so se 
zaostrile zlasti po letu 2006, ko so zaradi visokih cen žita močno porasli stroški prireje, kar 
je prizadelo predvsem intenzivne rejce, pri katerih tehnologija temelji v celoti na kupljeni 
krmi. Razlogi za slabe razmere v slovenski prašičereji so tudi globalni, saj je slovenski 
trg s prašičjim mesom močno podvržen razmeram na mednarodnih trgih s prašičjim 
mesom in trgu z žiti. Poglavitni vzroki pa so nizka konkurenčnost slovenske prašičereje, 
slabša produktivnost, velikostna struktura rej, prenizka raven usposobljenosti in prenosa 
znanja v prakso ter slaba povezanost in organiziranost rejcev. Pomemben razlog za nastale 
razmere gre pripisati tudi ostalim členom vzdolž živilskopredelovalne verige. 

Po podatkih popisa kmetijstva se je v letu 2010 s prašičerejo ukvarjalo 35 % kmetijskih 
gospodarstev, medtem ko je bil ta delež v letu 2000 še preko 50 %. Slovenija ima izrazito 
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dvopolno strukturo gospodarstev s prašiči, saj večina gospodarstev (85 %) še vedno redi 
manj kot 10 prašičev, večina staleža prašičev pa je na gospodarstvih, ki redijo 100 ali več 
prašičev (58 %). 

Veliki rejci prašičev (velike farme in večje tržne reje prašičev na kmetijah) so prevzeli 
moderen način vodenja reje, kjer v svojo populacijo prašičev vključujejo genetsko visoko 
produktivne živali in investirajo v tehnološko posodobitev proizvodnje. Investirajo tudi 
posamezne srednje velike reje, ki pa bodo lahko optimizirale proizvodnjo le z rastjo 
obsega reje in učinkovitim delom na selekciji ali dokupu plemenskih živali. Velik delež 
gospodarstev z domačo rejo prašičev, ki ima predvsem značaj samooskrbne reje (kar sicer 
pomembno vpliva na oskrbo s prašičjim mesom v državi), pa v osnovi ekonomskim krit-
erijem učinkovitosti ne sledi.

Z vidika nadaljnjega razvoja prašičereje je poleg odpravljanja že navedenih vzrokov za 
nizko konkurenčnost, smiselno spodbujanje dobrega počutja živali in vključevanje v 
sheme kakovosti. Število prašičev, ki so vključeni v kontrolo ekološke pridelave, je izredno 
nizko, saj predstavlja okrog 0,6 % staleža prašičev. 

Reja drobnice
Reja drobnice je tradicionalna kmetijska dejavnost, ki pomembno prispeva k reševanju 
problema zaraščanja kmetijskih površin. Je ena do okolja najbolj prijaznih oblik živi-
noreje. Večina reje se nahaja v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
kjer se govedoreja še najbolj opušča.

V letu 2010 je bilo skupno 172.601 živali drobnice, kar je za 38 % več kot leta 2000. Vedno 
več rej se odloča za ekološki način kmetovanja, ob tem pa se največkrat pojavijo težave, 
saj s kakovostjo osnovne krme ne pokrijejo potreb živali, pri dokupu potrebne krme za 
dopolnitev obroka pa na trgu ni na voljo ekološko pridelanih žit ali pa je njihova cena zelo 
visoka. V letu 2011 je bilo v ekološko kontrolo vključenih 40.617 živali, kar pomeni prib-
ližno 23,5 % od celotnega števila drobnice. 

Prireja mesa drobnice k skupni slovenski kmetijski proizvodnji še vedno prispeva manj 
kot 1 % vrednosti. V letu 2010 je 8 % slovenskih kmetijskih gospodarstev redilo ovce, 
koze pa 5,5 % kmetijskih gospodarstev. Povprečna velikost črede na teh gospodarstvih je 
znašala 22,3 ovce oziroma 8,3 koze. Stopnja samooskrbe z mesom drobnice je na ravni 98 
%. Reja je v glavnem ekstenzivna, razen pri rejcih, ki so usmerjeni v proizvodnjo mleka.

Ključni problem v razvoju panoge predstavlja nizka konkurenčnost v prireji in predelavi, 
slabo in nerazvito trženje, prešibka razvitost predelave in trženja na domu, promo-
cija proizvodov drobnice je pomanjkljiva in nezadostna, ponudba na trgu pa sezonska, 
premalo pestra, ni naročene proizvodnje in stabilnih okvirov prodaje, premalo je tržnega 
povezovanja rejcev z namenom skupne organizirane prireje in trženja. Rejci, ki bi želeli 
povečati prirejo, imajo težave pri pridobivanju dodatnih kmetijskih površin. Kaže se tudi 
problem prenizke usposobljenosti rejcev in potreba po učinkovitejšem prenosu znanja v 
prakso, še zlasti pri ekološki reji. 

Reja perutnine
Prireja perutninskega mesa se od leta 2000 zvišuje in je leta 2010 znašala 63,6 tisoč ton 
klavne mase, kar predstavlja 111,7 % samooskrbe. Velika večina gospodarstev (84 %) še 
vedno redi do 49 živali, vendar je v tem velikostnem razredu le dober odstotek skupnega 
števila piščancev. 96 % vseh piščancev je leta 2010 redilo slabih 6 % gospodarstev, ki imajo 
5.000 ali več piščancev, pri čemer prevladujejo gospodarstva z 10.000 ali več kljuni (5 % 
gospodarstev, 87 % piščancev). 

Pri reji perutnine prevladuje visoko specializirana, strokovno in tehnološko zelo zahtevna 
reja industrijskega tipa, ki jo vodijo perutninska podjetja in je večinoma organizirana 
kot kooperacijska reja pri zasebnikih. Pri reji kokoši nesnic prevladuje baterijska reja v 
konvencionalnih kletkah ter hlevska reja, malo pa je proste in ekološke reje. Objekti za rejo 
perutnine so v Sloveniji večinoma dotrajani, zato se kažejo potrebe po strukturnih spre-
membah in tehnološkem napredku, tudi z vidika prilagajanja predpisom glede počutja 
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živali (prilagoditve kletk, alternativni sistemi reje), povezovanju s ciljem skupnega tržnega 
in proizvodnega organiziranja ter dvigu usposobljenosti in učinkovitemu prenosu znanja 
v prakso. 

Število znesenih jajc v letih 2008 do 2010 ostaja na približno enakem nivoju (okoli 360 
milijonov kosov). Samooskrba z jajci od leta 1994 pada, v letu 2010 je znašala 92,7 %. 
Prireja jajc k skupni kmetijski proizvodnji v zadnjih letih prispeva okoli 3 %, k vrednosti 
živinoreje pa okoli 6 %. Po podatkih popisa kmetijstva je v letu 2010 kokoši nesnice 
redilo okoli 35 tisoč gospodarstev (35 % vseh), kar je skoraj 40 % manj kot ob popisu leta 
2000 (56 tisoč gospodarstev oziroma 65 % vseh). Skoraj tri četrtine nesnic se nahaja na 
gospodarstvih, ki redijo 1.000 ali več kljunov, predstavljajo pa manj kot 0,2 % vseh gospo-
darstev z nesnicami. V primerjavi s popisom leta 2000 se je najbolj povečalo število nesnic 
v velikostnem razredu 10.000 ali več nesnic (+64 %), v katerem je bilo leta 2010 devet 
gospodarstev in 62 % celotne jate kokoši (leta 2000 36 %).

Konjereja
Konjereja postaja ekonomsko vse bolj pomembna živinorejska panoga. Leta 2010 je 
5.948 kmetijskih gospodarstev redilo konje s povprečjem 3,8 konja na gospodarstvo. V 
načelu gre za kombinirano, pašno – hlevsko rejo. Prevladuje paša večjih skupin živali na 
ograjenih pašnikih in travnikih, vse bolj se ponovno uveljavlja planinska paša. Hlevi so 
povečini tradicionalni z vezano rejo živali. 

S stališča vplivov na okolje je konjereja izrazito okolju prijazna panoga. Zato je konjereja 
perspektivna panoga tudi v zavarovanih območjih in kot dopolnilna dejavnost. V konjereji 
prevladuje reja hladnokrvnih konj in haflingerjev. 

Posebnost slovenske konjereje je nedvomno tudi usmeritev precejšnjega števila rejcev v 
zrejo klavnih konj in žrebet. Zakol v klavnicah se nekoliko povečuje in je v letu 2010 
dosegel število 1.632 (382 ton mase trupov). 

Čebelarstvo
Slovenija je izvorna dežela kranjske čebele. Po podatkih Centralnega registra čebelnjakov 
je bilo na dan 31. 10. 2011 9.532 čebelarjev, ki so imeli 12.206 čebelnjakov oziroma stojišč 
s 167.750 čebeljimi družinami. Glavnina čebelarjev je ljubiteljskih, v zadnjem obdobju pa 
je opazen trend, da se delež le-teh zmanjšuje, povečuje pa se delež čebelarjev, ki v čebe-
larstvu iščejo gospodarski interes. 

Po podatkih SURS je bilo leta 2010 proizvedenih 1.673 ton medu. V zadnjih letih se je 
proizvodnja medu nekoliko zmanjšala. Potrošnja medu je v opazovanem obdobju presegla 
domačo proizvodnjo in je vsa leta stabilna, znaša okrog en kilogram na leto.

Med ključnimi zaznanimi slabostmi te panoge so zastarela opremljenost, neugodna 
starostna struktura čebelarjev, prenizka usposobljenost in prenos znanja v prakso ter 
premalo organiziranega povezovanja za skupni tržni nastop in promocijo, kar pomembno 
vpliva na produktivnost oziroma ekonomičnost proizvodnje. Prav tako se kažejo še neiz-
koriščeni potenciali na področju ekološkega čebelarjenja in vključevanja čebelarjev v 
sheme kakovosti, pridelave in predelave čebeljih pridelkov v izdelke z visoko dodano 
vrednostjo ter vključevanja čebelarstva v ostale dopolnilne dejavnosti (npr. čebelarski 
turizem in apiterapija). 

4.1.2.3 Ekološko kmetijstvo

Slovenija ima pestre naravne danosti, z različnimi tipi pokrajin in bogato krajinsko členit-
vijo, z velikim deležem gorsko višinskih kmetij in drugih območij z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost. In prav zato tudi odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj 
tega načina kmetovanja, ki pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohran-
janju kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, 
varstvu virov pitne vode in varovanju celotnega okolja.
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V Sloveniji se ekološko kmetijstvo izvaja že od poznih 80. let, število ekoloških kmetijskih 
gospodarstev pa iz leta v leto narašča. V letu 1998 je bilo v kontrolo vključenih le 41 kmeti-
jskih gospodarstev, v letu 2012 pa že 2.682. V tem letu je 2.104 kmetijskih gospodarstev 
uspešno zaključilo preusmeritveno obdobje in pridobilo certifikat, s tem pa tudi pravico 
do označevanja svojih pridelkov oziroma živil z uradno označbo »ekološki«. 

Površina (ha) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Travinje 4.900 10.000 12.800 18.500 20.908 21.670 24.458 26.036 26.983 26.251 27.041 28.364 30.665

Njive 320 680 850 1.300 1.640 924 1.587 2.305 1.844 1.987 2.354 2.400 2.753

Vinogradi 22 52 55 50 49 67 125 184 191 203 297 287 324

Oljčniki - - - - 4,48 6,56 27 21 16 50 77 92 184

Sadovnjaki1 20 55 65 100 336 360 536 669 711 782 7983 858 994

Vrtnine2 18 41 58 68 82 142 96 108 91 114 122 148 181

SKUPAJ 5.280 10.828 13.828 20.018 23.018,48 23.169,56 26.829 29.323 29.836 29.387 30.689 32.149 35.101

Število kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja, je 
bilo v letu 2012 za 13,5 % višje kot v letu 2011, število na novo registriranih kmetijskih 
gospodarstev v preusmeritvi pa se je povečalo s 145 v letu 2011 na 319 v letu 2012. 
Število kmetijskih gospodarstev v sistemu nadzora tako predstavlja le 3,6 % vseh 
kmetijskih gospodarstev. V skladu z Akcijskim načrtom razvoja ekološkega kmetijstva v 
Sloveniji do leta 2015, naj bi delež kmetijskih gospodarstev v sistemu nadzora znašal 15 % 
vseh kmetijskih gospodarstev. Delež samooskrbe z ekološkimi živili znaša le 20 %.36

Kmetijska zemljišča v uporabi, ki so vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja, so se v 
letu 2012 glede na leto 2011 povečala za dobrih 9 %. Tako so v letu 2012 obsegala 7,6 % 
vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Z vidika posameznih kategorij kmetijskih zemljišč v 
uporabi so zavzemala največji del travinje, in sicer 87,3 % od vseh ekoloških kmetijskih 
zemljišč v uporabi, sledijo njive z 7,8 % in sadovnjaki z 2,8 % in vinogradi z 0,5 %. Največje 
povečanje površin je bilo pri oljčnikih, ki so se v letu 2012 na leto 2011 povečala za 102 %.

4.1.2.4 Sheme kakovosti
Slovenija ima vzpostavljen sistem shem kakovosti za proizvajalce, ki potrošnikom 
zagotavljajo, da so kmetijskih pridelki oziroma živila višje kakovosti od standardne in 
proizvedeni na določen način. Sodelovanje v shemah kakovosti je povezano z dodatnimi 
stroški in obveznostmi, ki jih trg praviloma ne povrne v celoti, kar pogosto predstavlja 
oviro za hitrejše in večje vključevanje proizvajalcev v te sheme. Večje vključevanje kmetov 
v sheme kakovosti odpira nove tržne možnosti in s tem posredno vpliva na povečanje 
dohodkov in posledično tudi na boljšo konkurenčnost kmetijskega sektorja.

Na nacionalni ravni je do sedaj zaščitenih 40 proizvodov (12 z zaščiteno označbo porekla, 
15 z zaščiteno geografsko označbo, 3 z zajamčeno tradicionalno posebnostjo ter 10 z višjo 
kakovostjo). Od skupnega števila zaščitenih proizvodov, jih je 27 tudi certificiranih. Pri 
Evropski komisiji je registriranih 12 slovenskih proizvodov.

4.1.2.5 Sofinanciranje zavarovalnih premij
Uredba, ki ureja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva 
določa, da država sofinancira zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo 
toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, če ta povzroči spom-
ladansko pozebo, poplave in viharje ter zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za 
primer zavarovarljivih bolezni in vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih. 

36   Slabe A. et al (2010): Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za 
razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015. Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela projekta v okviru 
ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013«. Biotehniška fakulteta in Inštitut za trajnostni razvoj.

Preglednica 8: Površine pod 
ekološko pridelavo glede na 
vrsto kultur v letih 2000-2012 
Vir: Evidenca ekoloških 
pridelovalcev in predelovalcev 
(MKO, 2012) 
Preliminirani podatki 
1Vključno s travniškimi 
sadovnjaki 
2 Na prostem in v zaščitenem 
prostoru

Vir: Evidenca ekoloških pridelo-
valcev in predelovalcev  
(MKO, 2012)
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V primerjavi z letom 2009, ko je bil dosežen maksimum, je v letu 2011 močno upadel 
delež zavarovanih kmetijskih površin, najbolj pri hmelju, sadju in vinogradništvu. Če 
primerjamo delež vseh zavarovanih kmetijskih zemljišč v uporabi, je delež zavarovanja v 
letu 2011 za 1,9 odstotka večji kot leta 2005, ko država še ni vstopila v sistem kmetijskega 
zavarovanja. V primerjavi z letom 2008, ko je bil delež zavarovanih živali najvišji, je le-ta 
v letu 2011 močno upadel. 

Zaradi velikega števila naravnih nesreč je bil v zadnjih letih zavarovalno tehnični rezu-
ltat zelo slab in so zavarovalnice na področju kmetijskih zavarovanj beležile izgubo. Posa-
mezne zavarovalnice so se zato odločile za selektivni pristop, predvsem pri zavarovanju 
posevkov in plodov. Začele so odklanjati svoje dolgoletne zavarovance, ki so imeli v 
zadnjem obdobju več škode na posevkih in plodovih, povečale so se zavarovalne premije. 
Zmanjšalo se je tudi število zavarovancev in število zavarovalnih polic. 

4.1.2.6 Sodelovanje in povezovanje med proizvajalci in vzdolž agroživilske verige

Nizka stopnja tržne usmerjenosti in povezanosti med proizvajalci in 
vzdolž agroživilske verige
Za Slovenijo je značilna nizka stopnja tržne usmerjenosti, le 40 % družinskih kmetij 
pretežni pridelek nameni prodaji. Precejšen delež kmetijskih proizvodov se porabi ali 
proda neposredno na gospodarstvih, torej mimo evidentiranih tržnih poti (npr. organi-
ziran odkup, lokalne tržnice). Ta delež je velik zlasti pri krmnem žitu, krompirju, vrtninah 
in sadju, kjer gre mimo evidentiranih tržnih poti med 70 % in 90 % pridelka. Pri živalskih 
proizvodih je ta delež praviloma manjši, na kar vplivajo tudi vedno strožji veterinarski 
predpisi. Zakol na gospodarstvih se je v večjem obsegu ohranil le pri prašičih (okoli 40 
%) ter pri drobnici (več kot 90 %). Pri mleku prodaja v mlekarne (domače in tuje) zajema 
preko 80 % skupne proizvodnje, pri jajcih pa se po evidentiranih tržnih poteh (odkup in 
prodaja na tržnicah) proda okoli polovica celotne proizvodnje konzumnih jajc. Pri medu 
je ta delež precej manjši (okoli 25 %). 

Prešibka povezanost, še zlasti tistih proizvajalcev, ki sodelujejo v shemah kakovosti, zavira 
kmetijska gospodarstva pri doseganju večje participacije na trgu in ekonomij obsega (velja 
predvsem za proizvode višje kakovosti, kot so npr. ekološki kmetijski proizvodi, kjer je 
količina proizvodov premajhna za trg). To je problematično tako z vidika naraščajočega 
povpraševanja potrošnikov kot tudi potreb živilsko-predelovalne industrije, ki mora 
surovine odkupovati iz tujine. Zaradi nepovezanosti in nezmožnosti dobave večjih količin 
proizvodov (predvsem iz shem kakovosti) na trg so primarni proizvajalci v podrejenem 
pogajalskem položaju v primerjavi z živilsko-predelovalno industrijo in trgovci. Prešibka 
povezanost se kaže predvsem kot posledica pomanjkanja zaupanja med posameznimi 
členi v agro-živilski verigi, samozadostnosti ter pomanjkanja znanja in usposobljenosti.

Vloga in pomen zadrug37

Zadruge v Sloveniji predstavljajo eno najbolj razširjenih in tradicionalnih oblik poslovnega 
sodelovanja v kmetijskem sektorju. Delujejo po vsej Sloveniji in imajo več kot 16.500 
aktivnih članov in zaposlujejo 3.022 oseb. Za obdobje po osamosvojitvi je značilno, da je 
organizirano povezovanje kmetov v stalnem upadanju. 

Kmetijske in gozdarske zadruge so vključene v razne vrste dejavnosti. Glavne med njimi 
so: oskrba kmetov in podeželskega prebivalstva, odkup kmetijskih izdelkov kot so: mleko, 
grozdje, krompir, govedina, svinjina, žita, les, zelenjava, hmelj, dobava surovin za kmeti-
jsko proizvodnjo, predelava nekaterih vrst kmetijskih pridelkov, predvsem mleka, grozdja 
in mesa, oskrba podeželje s splošnim trgovinskim blagom, kar pomaga ohranjati posel-
jenost na podeželju in prebivalstvu obdržati delo. 

Najpomembnejši pridelki, pri katerih imajo zadruge večinski delež odkupa od kmetov, so 
govedina, surovo mleko, grozdje in zelenjava. Za druge izdelke so kmetovi najpomemb-

37   Udovč A. in sod. (2012): Analiza ovir za učinkovitejše združevanje in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno 
trženje. Končno poročilo. Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
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nejši kupci predelovalna industrija (žita, svinjina in sadje). Oljke, oljčno olje in drobnica 
pa se pretežno prodajajo na domu ali na tržnici neposredno končnim kupcem.

Predelovalni obrati, ki so v lasti zadrug, so predvsem obrati za predelavo mesa in vinske 
kleti, v manjšem številu pa so prisotne tudi v mlečnem sektorju (nekatere sirarne, 
mlekarne). V segmentu dobave kmetijskih inputov, imajo zadruge še vedno v lasti več kot 
polovico tržnega deleža pri trgovanju z mineralnimi gnojili in fitofarmacevtskimi izdelki.

Obstoječe zadruge so po svojem namenu predvsem splošne in se ukvarjajo z nabavo in 
prodajo kmetijskih pridelkov ipd. Vse več pa se pojavlja tudi specializiranih, na primer 
gozdarska, sadjarska, mlekarska in druge. (Udovč in sod. 2012: 12–23) 

Alternativne oblike združevanja
Danes so v porastu alternativne oblike omrežij oskrbe s kmetijskimi proizvodi in storit-
vami (npr. ekozadruge, naročena oskrba, socialne storitve), ki jih okarakterizira tesno 
sodelovanje med kupci in prodajalci oziroma proizvajalci dobrin in storitev ustrezne 
kakovosti.

Predvsem gre za izboljšanje povezanosti in zaupanja med proizvajalci in potrošniki. S 
takim načinom povezovanja so začeli ekološki kmetje, ki želijo vzbuditi zaupanje v kako-
vost proizvodov. Nove oblike povezovanja so prisotne tudi na lokalnem nivoju. Tu gre za 
to, da kmetje zaščitijo lokalno pridelane proizvode tako, da se jim dodeli ZOP (zaščitena 
označba porekla) oziroma ZGO (zaščitena geografska označba). 

Poglavitna razlika med tradicionalnimi zadrugami in novimi oblikami povezovanja 
je v tem, da so tradicionalne zadruge usmerjene v ekonomijo obsega, medtem ko nove 
zadruge kažejo veliko mero inovativnosti. Običajno dajejo poudarek kakovostnim proiz-
vodom, ki so pridelani na tradicionalen način. Hkrati se člani takih povezav zavzemajo 
za razvoj lokalnega gospodarstva v širšem pomenu. Združujejo se nekmetijskimi sektorji, 
npr. turizem, trgovina ipd. (Udovč in sod. 2012, str. 1)

Ena izmed alternativnih oblik združevanja so skupine proizvajalcev. Od leta 2005 se je 
ustanovilo in registriralo 18 skupin proizvajalcev za sheme kakovosti (šest za ekološko 
pridelavo in predelavo, šest za zaščiteno označbo porekla, štiri za zaščiteno geografsko 
označbo, ena za zajamčeno tradicionalno posebnost, ena za višjo kakovost). Kljub 
vzpostavljenim oblikam povezovanj so te skupine proizvajalcev še vedno premalo aktivne 
in tržno naravnane.

4.1.2.7 Zemljiške operacije

Komasacije
Po podatkih Geodetske uprave RS je v Sloveniji okoli 3 milijonov kmetijskih in gozdnih 
parcel. Povprečno kmetijsko gospodarstvo obdeluje 6,4 hektarja kmetijskih zemljišč v 
rabi, ki se povprečno razprostirajo na 22 parcelah. Tako znaša povprečna velikost parcele, 
ki je v rabi na kmetijskem gospodarstvu, komaj 0,3 hektarja. Zemljiška in posestna razd-
robljenost je poleg neugodne velikostne strukture eden največjih razvojnih problemov 
slovenskega kmetijstva.

Z osamosvojitvijo Slovenije je bila prekinjena kontinuiteta komasacij, dodatno težavo pa 
predstavljajo nedokončani komasacijski postopki, ki so bili uvedeni v 80. letih. V Program 
sanacije nedokončanih komasacijskih postopkov je bilo vključenih prek 120 komasaci-
jskih območjih, nekateri niso rešeni do danes.

S spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih se spreminja višina soglasij, ki so potrebna 
za uvedbo komasacije, z dosedanjih 80 % na 67 %. Ob enem pa ista sprememba uvaja tudi 
možnost izvedbe pogodbene komasacije.
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Agromelioracije in odpravljanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč
Povečanje zaraščenosti je bilo najbolj intenzivno v zadnjih petdesetih letih, predvsem 
na reliefno in geografsko slabših zemljiščih. Po evidenci dejanske rabe kmetijskih zeml-
jišč je v Sloveniji okrog 25.000 hektarjev kmetijskih zemljišč v zaraščanju in dobrih 9.000 
hektarjev kmetijskih zemljišč, poraslih z gozdnim drevjem, kar skupaj predstavlja 1,72 % 
celotne površine Republike Slovenije oziroma 5,23 % vseh kmetijskih zemljišč. Pojav je 
najbolj razširjen v Obalno Kraški ter Pomurski regiji. 

Analiza izvajanja agromelioracij kaže na postopno povečevanje izvedbe agromelioracij. 
Agromelioracije kot nujni sočasni ukrep komasaciji omogočajo vzpostavitev komasir-
anih zemljišč v funkcijo, saj se z agromelioracijo vzpostavi potna mreža, odstrani omejit-
vene dejavnike na komasacijskem območju in pripravi zemljišča za kmetijsko rabo. Kot 
glavne ovire pri izvajanju agromelioracij in odpravljanja zaraščenosti kmetijskih zemljišč 
se pojavljajo problematika financiranja investicij, slab pregled nad izvajanjem agrome-
lioracij kmetijskih zemljišč in lokalna neorganiziranost, dolgotrajni postopki in adminis-
trativne ovire ter pomanjkanje izkušenj in primerov dobrih praks.

Namakanje
Slovenija se sooča s pojavom podnebnih sprememb, daljših sušnih obdobij in neena-
komerno oskrbo z vodo, kar vpliva na časovno nedoločenost in kakovost pridelave, ter 
povzroča izpad dohodka v proizvodnji, kar je v veliki meri mogoče premostiti z izvedbo 
dovolj obsežnih in kvalitetnih namakalnih sistemov, posebno pri pridelavi vrtnin, sadja 
in drugih intenzivnejših kultur. V Sloveniji se namaka manj kot 1 % kmetijskih zemljišč 
v uporabi. 

V letu 2011 je bilo namakanih 3.851 hektarjev zemljišč38; 90  % površin teh zemljišč je 
bilo namakanih z oroševanjem, 10 % pa kapljično. 59 % površin namakanih zemljišč so 
bili njive in vrtovi, 18 % površin teh zemljišč so bili sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 
12 % namakanih zemljišč predstavlja zasneževanje smučišč, 2 % površin so bili rastlin-
jaki, travniki in vinogradi, preostalih 9 % površin teh zemljišč je bilo drugo (golf igrišča, 
športna igrišča).39 Za namakanje je bilo porabljenih 3,1 milijona m3 vode pri čemer je bilo 
67 % namakalne vode iz zbiralnikov, 21 % iz tekočih voda, 8 % iz podtalnice, 3 % iz javnega 
vodovoda in komaj 1 % vode iz drugih virov. Močno so se povečale zlasti površine, ki so 
pripravljene za kapljično namakanje, kar kaže na spremembe v smeri uporabe sodob-
nejših in učinkovitejših sistemov namakanja. Najpogosteje namakane kulture so hmelj, 
zelenjadnice, sadje in koruza.

Dejanska uporaba namakalnih sistemov je nizka in marsikje ne preseže 50 % zemljišč na 
območju namakalnega sistema. Povečini so bili namakalni sistemi zgrajeni pred letom 
1990, po tem pa je njihov razvoj zastal. Ponoven zagon je dobil v okviru PRP 2007–2013 
s spodbujanjem naložb v namakalne sisteme in proizvodne tehnike za varčevanje z vodo. 
Hitrejši razvoj na tem področju ovira zlasti dolgotrajno pridobivanje vseh ustreznih 
dovoljenj in dokumentacije.

Na območju, kjer je raba vode za namakanje iz vodnih teles površinskih voda najugod-
nejša, leži 125.964 hektarjev potencialno primernih kmetijskih zemljišč za namakanje. 
Raba vode iz teh površinskih voda v času rastne sezone je možna le iz približno polovice 
vodotokov, kar teoretično zadostuje za namakanje 52.330 hektarjev. Ta potencial za rabo je 
dodatno omejen glede na količinsko stanje voda med posameznimi prispevnimi območji.

Zadrževalniki se po primernosti rabe za namakanje umeščajo pred vodna telesa 
podzemnih voda in prečiščene odpadne vode. Skupni ocenjeni potencial 24 zadrževal-
nikov, ki znaša 16,9 milijona m3, zadostuje za namakanje 6.770 hektarjev kmetijskih zeml-
jišč. Izkoriščenost razpoložljive vode iz 21 vodnih teles podzemnih voda pa kaže, da je 
vode dovolj za pokritje potreb 117.950 hektarjev kmetijskih zemljišč potencialno prim-
ernih za namakanje40.

38   SURS, 2011: Si-stat podatkovni portal, Okolje in naravni viri, Okolje: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4727
39  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4727
40  P intar M., Glavan M., Meljo J., Zupan M., Fazarinc R., Podboj M., Tratnik M., Zupanc V., Kregar M., Krajčič J., Bizjak A. 2012. Projekcija 
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4.1.2.8. Prenos znanja, svetovanje in inovacije
Slovensko kmetijstvo se skupaj s povezanimi sektorji sooča z zaostreno konkurenco, 
nestabilnostjo cen, naraščajočimi okoljskimi zahtevami in pričakovanji potrošnikov, 
omejenostjo naravnih virov in naraščajočim vplivom podnebnih sprememb. Za 
konkurenčen razvoj kmetijskega, gozdarskega in živilsko predelovalnega sektorja je 
potrebno nenehno nadgrajevanje usposobljenosti in učinkovitejši pretok znanja in 
inovacij, uvajanje novih tehnologij in izboljšav v proizvodnih procesih in trženju proiz-
vodov, povečanja snovne učinkovitosti itd. s ciljem doseganja zelene rasti. 

Dejstvo pa je, da je na teh področjih prenos znanja in inovacij od raziskovalne sfere preko 
svetovalne službe in predstavniških interesnih organizacij do končnih uporabnikov – 
kmetov šibek oziroma nezadosten. Podobno pa velja tudi za povratni pretok informacij o 
zaznanih potrebah kmetijske prakse. Vzrok takšnemu stanju je tudi obstoječi sistem vred-
notenja raziskovalnih dosežkov, ki ne vrednoti neposredne uporabnosti raziskav v praksi, 
zaradi česar se raziskovalna sfera odmika od kmetijske prakse. Sodelovanje med posa-
meznimi akterji v sistemu prenosa znanja in inovacij je sporadično, temelji predvsem na 
neformalnih vezeh. Ker akterji nimajo v naprej opredeljenih vlog, je medsebojno sodelo-
vanje (pre)šibko. 

V vseh proizvodnih usmeritvah znotraj slovenskega kmetijstva (enako pa velja tudi za 
živilsko-predelovalno industrijo in gozdarstvu) se kažejo izrazite potrebe po prenosu 
tehnologij in tehnološkega znanja v prakso, aplikativnih raziskavah, razvoju in nadgradnji 
raziskovalne infrastrukture, močnejši povezanosti med strokovnimi službami, raziskov-
alci in akademsko sfero ter dvigu večje specializiranosti in usposobljenosti svetovalcev 
in primarnih proizvajalcev. Hkrati se pojavlja velika potreba po prenosu dobrih praks 
oziroma prenosu znanja kmet – kmetu. Ena od možnih oblik takšnega prenosa znanj so 
demonstracijske kmetije in druge podobne oblike prenosa znanj.

V Sloveniji so se šele pred kratkim začele ustanavljati pisarne za prenos znanja na univerzah 
in javnih raziskovalnih organizacijah. Čeprav so vzroki za premajhno sodelovanje med 
znanstveno raziskovalno sfero in podjetji na strani obeh akterjev ter širšega instituciona-
lnega okolja, ne gre zanemariti že omenjenega vpliva kriterijev za habilitacijo, ki favori-
zirajo znanstveno odličnost in so prispevali k skokoviti rasti števila znanstvenih objav 
slovenskih raziskovalcev v zadnjih letih. Po drugi strani pa premajhno upoštevanje drugih 
kriterijev za izvolitev v akademske naslove (npr. sodelovanje s podjetji pri razvoju novih 
izdelkov in storitev) ne spodbuja večjega soustvarjanja in prenosa znanja v podjetja.41 

Na področju prenosa znanj imata pomembno vlogo KGZS oziroma znotraj zbornice 
organizirana Javna kmetijska svetovalna služba ter Zavod za gozdove Slovenije, Javna 
gozdarska služba. Svetovalne službe so pomembni akterji v sistemu prenosa znanja, saj 
tradicionalno delujejo kot vmesni člen med akademsko in raziskovalno sfero ter končnimi 
uporabniki znanja. Naloge na področju kmetijskega svetovanja so zlasti svetovanje v zvezi 
s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske 
dejavnosti, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, 
pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, organizaciji in delovanju rejskih organizacij, 
organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelov-
alcev ter svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

Omenjene naloge kmetijskega svetovanja izvaja nekaj več kot 300 kmetijskih svetovalcev, 
ki so razporejeni po posameznih območnih enotah zavodov KGZS, s čimer je pokrito 
celotno območje RS. Kljub vsemu pa primanjkuje svetovanj in specializiranih znanj na 
področju uvajanja novih tehnologij, ekološkega svetovanja, podnebnih sprememb in 
inovativnosti itd. 

Poleg tega imajo izjemno pomembno vlogo pri prenosu znanja tudi fakultete in razis-
kovalni instituti, srednje kmetijske šole ter druge organizacije, društva.

vodnih količin za namakanje v Sloveniji. Ljubljana, MKO. 
41  Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013
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Vlaganja v razvojno raziskovalne dejavnosti (RRD) so leta 2010 dosegla najvišjo raven 
doslej. Kljub krizi so se izdatki za RRD po letu 2007 stalno povečevali in so leta 2010 
znašali 746 milijonov evrov, kar je predstavljalo 2,11 % BDP42. Na področju kmeti-
jstva, gozdarstva in živilsko predelovalne industrije je dobro razvita raziskovalna dejav-
nost, vendar težavo predstavlja prenos rezultatov raziskav v prakso oziroma sodelovanje 
vseh ključnih akterjev: raziskovalcev, svetovalcev in uporabnikov. Število diplomantov s 
področja naravoslovja in tehnike se je leta 2010 povečalo za 28,5 %. Zaradi naraščajoče 
vloge sodobnih tehnologij so strokovnjaki s področja naravoslovja in tehnike pomemben 
člen pri povečevanju inovativnosti v podjetjih43.

Inovacijska aktivnost je blizu evropskega povprečja, učinkovitost vlaganj v inovacije pa je 
nizka. V obdobju 2006–2008 je bilo inovacijsko aktivnih okoli 50 % podjetij, kar je rahlo 
pod povprečjem EU. Slovenija se na področju inovativnosti po podatkih EK uvršča na 12. 
mesto med tako imenovane države zasledovalnih inovatork oziroma tik pod povprečje 
EU.44 Inovacijsko podporno okolje je v Sloveniji relativno dobro razvito. Skupaj z interes-
nimi skupinami inovatorjev obsega več kot 400 subjektov. Slabše je inovativnost zasto-
pana v kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko predelovalni industriji. Posamezna prizadevanja 
obstajajo pri mladih nosilcih kmetijskih gospodarstev.

V okviru sprotnega vrednotenja PRP 2007–2013 je bilo ugotovljeno, da je inovativnost 
povezana z računalniško pismenostjo in uporabo interneta. Iz Popisa kmetijstva 2010 
izhaja, da se je število kmetijskih gospodarstev, ki so za vodenje kmetijske proizvodnje 
na kmetijskih gospodarstvih uporabljala računalnik, v zadnjih desetih letih povečalo za 
desetkrat: z 1 % (v letu 2000) na 10 % (v letu 2010). Obseg uporabe računalnika za vodenje 
kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu je povezan s starostjo gospodarja 
upravitelja kmetijskega gospodarstva. Gospodarji upravitelji večine kmetijskih gospo-
darstev, na katerih se za vodenje kmetijske proizvodnje uporablja računalnik, so stari 
večinoma od 35 do 55 let.

Sodelovanje med različnimi akterji na podeželju predstavlja velik potencial za inovativnost 
in krepitev baze znanja. Zlasti kmetje so zelo dejavni v različnih društvih in združenjih, v 
katerih gre predvsem za izmenjavo znanja, izkušenj in medsebojno pomoč. Najbolj inova-
tivni prejemniki so tisti, ki so usmerjeni v nišne storitve in proizvode ali pa so se uspešno 
diverzificirali v nekaj medsebojno povezanih dejavnosti, skrbijo za prenos znanja in dejav-
nosti (kmetije, podjetja) na mlajše generacije in jih z manjšimi odgovornimi nalogami 
že med šolanjem vključujejo v dejavnost. Informiranost je eden od ključnih dejavnikov 
inovativnosti. 

S ciljem spodbujanja inovativnosti pri mladih nosilcih in nosilkah kmetijskih gospo-
darstev Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine 
od leta 2006 vsako leto organizirata izbor za najbolj inovativnega kmeta oziroma kmetico.

4.1.3 Živilskopredelovalna industrija

Proizvodnja hrane in pijač spada med najpomembnejše dejavnosti slovenskega gospo-
darstva ter ima zaradi močne vpetosti v domače nabavne vire enega najvišjih multiplika-
tivnih učinkov na nacionalno gospodarstvo, čeprav se prispevek živilskopredelovalne 
industrije k BDP vse od leta 1996 zmanjšuje. 

V letu 2011 je bilo v 1.340 podjetjih (599 gospodarskih družb in 741 samostojnih podjet-
nikov), živilskopredelovalne industrije zaposlenih 15.946 delavcev. Število registriranih 
podjetij v dejavnosti proizvodnje živil in pijač se je glede na leto 2010 nekoliko povečalo, 
saj je bilo v letu 2011 registriranih 1,2 % podjetij več kot v letu 2010 in 41 % več kot v letu 
2005. Ob tem se število zaposlenih že od leta 2002 zmanjšuje. V primerjavi z letom 2010 

42  Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013
43  Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013
44   http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/novica/select/znanost_in_raziskave/news/na-področju-inovacij-v-eu-vodilna-svedska-sloveni-

ja-v-skupini-zasledovalk/b8cabf341b/,18. 3. 2013
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se je število zaposlenih v letu 2011 zmanjšalo za 1,4 %, glede na leto 2005 pa je bilo manjše 
za 30 %. Različna intenzivnost rasti pri številu podjetij in številu zaposlenih nakazuje, da 
se ustanavljajo predvsem mikro in majhna podjetja, ki zaposlujejo zelo malo delavcev. 

Najpomembnejše deleže v strukturi živilskopredelovalne dejavnosti ustvarjajo štiri 
panoge: mlinarstvo in pekarstvo, mesnopredelovalna industrija, predelava mleka in 
proizvodnja pijač (predvsem piva). Njihov skupni delež v ključnih kazalnikih industri-
jske strukture dosega okoli tri četrtine. Delež ostalih panog je bistveno manjši, še zlasti na 
področju predelave zelenjave, kjer je tudi samooskrba v Sloveniji nizka. Na teh področjih 
se torej kažejo še neizkoriščeni razvojni potenciali. 

Največji delež v številu podjetij je v letu 2011 prispevalo pekarstvo. Za to dejavnost je 
bila registrirana skoraj polovica vseh živilskopredelovalnih podjetij. Po deležu v številu 
zaposlenih, kot tudi po ustvarjenih prihodkih in dodani vrednosti, poleg pekarstva med 
vodilnimi živilskopredelovalnimi dejavnostmi ostaja tudi mesnopredelovalna industrija. 
Le-ta je v letu 2011 prispevala skoraj 30% prihodkov od prodaje, kar je dvakrat večji delež 
od pekarstva, ki je druga največja dejavnost po prihodkih. Prihodki živilske panoge so v 
letu 2011 znašali 2,01 milijarde evrov, kar je realno 7 % več kot v predhodnem letu. Po 
dveh zaporednih letih realnega padanja vrednosti prodaje (v letu 2009 kar za 10 %), je 
to pomembna korekcija prihodkov, vendar primerjava z letom 2005 kaže, da so realno 
prihodki panoge nižji za slabe 3 %. Primerjava s spremembami obsega proizvodnje in cen 
kaže, da je rast prihodkov v letu 2011 posledica tako večjega obsega proizvodnje, kot tudi 
višjih cen.

V letu 2011 se je ponovno izrazito poslabšalo razmerje med rastjo cen živil in cen kmeti-
jskih proizvodov, za živilsko industrijo manj ugodno pa je bilo tudi cenovno-stroškovno 
razmerje do cen energentov, kar je posledica izrazite rasti cen goriv, plina in električne 
energije. Razmerje se je nekoliko izboljšalo le pri cenah živil v primerjavi z rastjo stroškov 
dela, kar kaže na stagnacijo plač v sektorju. Število zaposlenih se že od leta 2002 zman-
jšuje. V primerjavi z letom 2010 se je število zaposlenih v letu 2011 zmanjšalo za 5 %, glede 
na leto 2002 pa je bilo manjše za 29 %.

Število registriranih podjetij v panogi se povečuje kljub razmeroma neugodnim ekon-
omskim razmeram v zadnjem obdobju. Predvsem gre za povečanje števila mikro podjetij, 
ki zaposlujejo zelo malo delavcev.

Produktivnost dela v živilskopredelovalni industriji, izražena kot dodana vrednost na 
zaposlenega, je v letu 2011 znašala 26.050 evrov, kar je 2 % manj kot v predhodnem letu45. 
V daljšem časovnem obdobju je trend kljub vsemu precej ugoden, saj je živilskoprede-
lovalna panoga dodano vrednost na zaposlenega glede na leto 2005 povečala za skoraj 
13 %. Med dejavnosti z najnižjo dodano vrednostjo na zaposlenega se že tradicionalno 
uvrščajo pekarstvo, mlinarstvo, proizvodnja vina ter predelava mesa. Dejavnosti z največjo 
produktivnostjo v letu 2011 pa so oljarstvo, pivovarstvo, proizvodnja krme in predelava 
mleka.

Rezultati poslovanja živilskopredelovalne industrije so se v letu 2011 ponovno nekoliko 
poslabšali v veliki večini dejavnosti, kar v predhodnih letih ni bilo tako izrazito, saj so 
bili negativni rezultati koncentrirani v nekaj dejavnostih. Leto 2011 je bilo sicer neko-
liko zaznamovano s porastom cen vhodnih surovin, zelo velik vpliv na poslovanje pa so 
imeli dejavniki finančno-gospodarske krize. Ponovno so se podražili viri financiranja 
oziroma so podjetja težko dostopala do svežega kapitala na domačem trgu. Ta dejavnika se 
odražata v precejšnjem upadu dodane vrednosti in posledično kazalnikov dobičkovnosti.

Med pomembnejšimi dejavniki zaostajanja slovenske živilsko-predelovalne indus-
trije za konkurenčnimi državami so prenizka produktivnost in stroškovna učinkovi-
tost, usposobljenost, prenizka dodana vrednost, pomanjkanje močnih blagovnih znamk, 
prešibka horizontalna povezanost kot tudi vertikalno sodelovanje s primarnim sektorjem, 
premalo povezovanja z raziskovalno sfero, nekonkurenčnost slovenskega kmetijstva, ki 

45  SURS, 2011: Nacionalni računi
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zagotavlja pomemben del surovin za njeno proizvodnjo. Kar zadeva nabave surovin, se 
kot dejavnik zaostajanja pojavlja tudi odvisnost od cen in dostopnosti določenih surovin 
na svetovnih trgih, kot je na primer sladkor, ki ga v Sloveniji ne proizvajamo več. Prav 
tako se pomembni razlogi za zaostajanje slovenske živilskopredelovalne industrije za 
konkurenčnimi državami nahajajo tudi v njenem položaju v odnosih s trgovsko dejav-
nostjo. Opazni so naraščajoči pritiski trgovskega sektorja, tudi zaradi cenovnih pritiskov 
konkurenčnih proizvodov iz tujine. 

4.1.4. Gozdarstvo in predelava lesa

Slovenija je z gozdom zelo bogata država, po deležu gozda se uvršča na sam vrh držav EU, 
takoj za Finsko in Švedsko. Skupna površina gozdov se je v zadnjih 130 letih povečevala 
s 36 % na 59 %. V letu 2011 je gozd pokrival 1.211.410 hektarjev površine. Površina tako 
imenovanih gospodarskih gozdov znaša 1.075.521 hektarjev, varovalnih gozdov 99.248 
hektarjev in gozdnih rezervatov 9.600 hektarjev.

Gospodarjenje z gozdovi je usmerjano z gozdnogospodarskimi načrti, ki zagotavljajo 
trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. V gozdovih letno priraste 
več kot 9,1 milijona kubičnih metrov lesa. Ne da bi ogrozili stabilnost gozdov in njenih 
habitatov, bi lahko letno posekali 75 % letnega prirastka. Posek v Sloveniji ni v celoti izko-
riščen. Vsako leto v gozdovih ostane okoli 2 milijonov kubičnih metrov neposekanega 
lesa. V letu 2011 je lesna zaloga znašala 334.104.893 kubičnih metrov. V letu 2011 je bilo 
skupno posekano 3,9 milijona kubičnih metrov, kar predstavlja 71 % možnega poseka. 

Iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 
2020 je razvidno, da je bilo leta 2011 registriranih 495 podjetij s področja gozdarstva. Po 
podatkih za leto 2011 je v podjetjih s področja gozdarstva zaposlenih 1.580 delavcev v 77 
družbah; od tega je 5 velikih, 4 srednjih in 5 majhnih, 63 pa je mikro podjetij. 46

V letu 2010 je gozdarska opravila izvajalo (z lastno ali najeto delovno silo) nekaj več 
kot 43.000 družinskih kmetij. Te so v to delo vložile okoli 3.260 PDM. Za okoli 9.000 
družinskih kmetij je ta dejavnost pomenila tudi dodaten prihodek ali pridobitno dejav-
nost, ki so za gozdarska opravila skupno vložile nekaj več kot 1.480 PDM.

Po podatkih Ekonomskih računov za gozdarstvo je ta panoga v letu 2011 ustvarila 204,5 
milijona evrov dodane vrednosti (upoštevana vrednost stoječega lesa, brez lastne porabe). 
Produktivnost dela v gozdarstvu (BDV/PDM) je v letu 2011 znašala 37.885 evrov. 

Kmetijska gospodarstva so v letu 2010 gospodarila z 32 % vsega gozda v Sloveniji. 84 % 
vseh kmetijskih gospodarstev pa je tudi lastnikov gozdnih površin. V celotni površini 
vseh zemljišč, ki so jih kmetijska gospodarstva uporabljala v letu 2010, je gozd obsegal 
42 %. Posek, ki ga opravijo družinske kmetije, je v letu 2010 znašal 1.357.867 kubičnih 
metrov in se je povečal v primerjavi z letom 2000 (1.286.868 kubičnih metrov).47

Lastniki gozdov so v povprečju tehnično slabo opremljeni, strokovno premalo usposo-
bljeni, zato so tudi nesreče pri delu pogoste. Kažejo se potrebe po tesnejšem povezovanju 
v gozdno-lesne verige kot tudi sodelovanju med raziskovalnimi institucijami ter končnimi 
uporabniki znanja (npr. lastniki gozdov, delavci v gozdovih).

Lastniška struktura zasebnih gozdov je izrazito neugodna, gozdne površine so povečini 
razdrobljene in majhne, lastniki pa med seboj nepovezani. 76 % gozdov je v zasebni lasti, 
21 % v lasti države in 3 % v lasti občin. V zemljiško knjigo je vpisanih 466.973 lastnikov 
gozdov. 68 % lastnikov ima v lasti manj kot 1 hektar gozdne površine. Le 2 % lastnikov 
gospodari z gozdno posestjo, večjo od 15 hektarjev. Povprečna velikost gozdne posesti na 

46   Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep«, je 
operativni dokument za povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne vrednostne verige, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 20. redni 
seji, dne 27. 6. 2012.

47  Popis kmetijstva 2010
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lastnika gozda je 2,6 hektarjev. Zasebni lastniki na trgu nastopajo kot nepovezani posa-
mezniki. Na področju gozdarstva je 1 % lastnikov gozdov povezanih v 26 društev last-
nikov gozdov, ki so združena v okviru Zveze lastnikov gozdov. 

Leta 2011 je bilo 12.023 kilometrov gozdnih cest in 489 kilometrov protipožarnih gozdnih 
cest, ki poleg svoje osnovne funkcije (požarna varnost) odpirajo tudi gozd, ter 45.000 kilo-
metrov drugih grajenih neutrjenih gozdnih prometnic (vlak, poti).48 Državni gozdovi so 
bolje odprti od zasebnih.

Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov je v letu 2010 znašala 2,94 milijona m3 (neto, brez 
skorje), kar je 0,5 % več kot leta 2009. V letu 2010 je proizvodnja okroglega lesa iglavcev 
znašala 1,56 milijona m3 (neto), listavcev pa 1,39 milijona m3 (neto). V letu 2011 je bil 
obseg pridobljenih gozdnih lesnih sortimentov najvišji po drugi svetovni vojni in je znašal 
3,4 milijona m3. 

Po številu v Sloveniji prevladujejo žagarski obrati z do 5 zaposlenimi. Količinsko največ 
razžagajo večji žagarski obrati (nad 20 zaposlenih). V strukturi razreza prevladujejo hlodi 
iglavcev z več kot 75 % deležem.

Les slabše kakovosti, ki nastaja kot stranski produkt (ostanek) pri primarni predelavi 
lesa v lesnopredelovalnih obratih (kemično neobdelan les) ter lesni ostanki, ki nasta-
jajo pri rednem gospodarjenju z gozdom (vejevina, vrhači) in okrogli les slabše kako-
vosti se uporablja za namen proizvodnje toplotne in električne energije (»lesna biomasa«). 
Lesna biomasa je pomemben obnovljiv vir energije. Letno se v Sloveniji za toplotne ener-
getske namene porabi 1,3 milijona m3 lesa bruto (biomase), s katerim se proizvede 415 PJ 
toplotne energije.

4.1.5 Okolje

4.1.5.1 Narava

Biotska raznovrstnost
Za Slovenijo, ki po oceni strokovnjakov sodi med območja z nadpovprečno biotsko 
raznovrstnostjo, je značilna izredno pestra in sorazmerno dobro ohranjena narava. Na 
ozemlju države živi okoli 24.000 vrst živih bitij, številčne ocene vseh potencialnih vrst 
se gibljejo med 45.000 in 120.000 vrst. Od tega je 800 živalskih in 46 rastlinskih vrst 
endemičnih. Posebej značilni so gozdni, podzemni in vodni ekosistemi, mokrišča, morje, 
alpski in gorski svet, suha travišča idr.

Razmeroma majhno slovensko ozemlje ima tako veliko biotsko raznovrstnost, ki je 
predvsem posledica konvergence različnih vrst podnebja, geološke strukture ter velikih 
višinskih razlik, v veliki meri pa je povezana tudi s tradicionalno kmetijsko rabo. Ocenjuje 
se, da je okrog 60% okolja naravnega ali polnaravnega, vključno s krajinami in površinami, 
s katerimi se je v preteklosti gospodarilo tradicionalno in kjer so bile dejavnosti že dolgo 
opuščene.

Tradicionalno kmetovanje je sicer povzročilo tudi nastanek določenih tipov drugotnih 
habitatov, ki imajo izreden pomen pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, vendar pa 
biotsko raznovrstnost kljub temu ogrožata intenzifikacija kmetijske proizvodnje (ravnine) 
in opuščanje rabe zemljišč v višinskih in odročnih legah (območja, ki niso primerna za 
intenzivno obdelovanje, kraške košenice in pašniki, visokogorski pašniki). V ravninskih 
predelih je bila večina vlažnih travnikov osušena za pridelavo poljščin, z neustrezno rabo 
mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev pa so njive, sadovnjaki in travniki postali 
negostoljubni za številne rastlinske in živalske vrste.

V Sloveniji je ogroženih 10 % vseh praprotnic in semenk ter 56 % vretenčarjev (sesalci, 
ptiči, plazilci, dvoživke, ribe), najbolj ogroženi habitatni tipi pa so podzemni, obalni in 

48  Poročilo ZGS o gozdovih za leto 2011
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morski, stoječe in tekoče vode ter suha in vlažna travišča. Na rdečem seznamu ogroženih 
vrst je več kot štiri petine vseh znanih vrst dvoživk in plazilcev ter skoraj polovica, to je 
41, vrst sesalcev.

Za ohranjanje vrst in habitatnih tipov so najpomembnejše oblike rabe ekstenzivni, miner-
alno revni travniki (vlažni in suhi), travniški sadovnjaki, pasovi dreves in omejki ter 
gozdni rob, ki omogočajo ohranjanje populacij vrst naštetih v Direktivi o pticah 79/409/
EGS in Direktivi o habitatih 92/43/EGS, kot so: vidra, kosec, bela štorklja, kotorna, pivka, 
hribski škrjanec, črnočeli in rjavi srakoper, metulji in orhideje. Ti travniki so še dragulji 
biotske raznovrstnosti zaradi tradicionalnih oblik kmetovanja, velikega števila majhnih 
kmetij in manj tržno usmerjene proizvodnje.

Evropske živalske vrste, kot so divji prašič (Sus scrofa), navadni jelen (Cervus elaphus), 
gams (Rupicapra rupicapra), so številne, pogoste pa so tudi evropsko redkejše vrste kot 
so rjavi medved (Ursus arctos), volk (Canis lupus) in ris (Lynx lynx). Slovenija je uspela 
ohraniti te velike zveri, med njimi zlasti rjavega medveda. Sprejetje te velike vrste s 
strani lokalnih prebivalcev je omogočilo ohranitev vitalne in velike populacije medveda, 
navkljub dejstvu, da njegov habitat vključuje naseljena in kmetijska območja.

Ugodno stanje ohranjenosti habitatnih tipov v Sloveniji dosega skoraj polovica habitatnih 
tipov, več kot 60 % vrst pa ugodnega stanja ohranjenosti ne dosega, neugodni so tudi 
trendi.

Ustrezni ukrepi za ohranitev tradicionalnih in sonaravnih načinov kmetovanja, travniških 
sadovnjakov in za kmetovanje ob prisotnosti velikih zveri so zato izjemnega pomena za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Območja Natura 200049

Območja Natura 2000 zajemajo 37 % površine Slovenije, od tega okoli 70 % predstavl-
jajo gozdovi. Od negozdnih površin je v omrežju Natura 2000 približno 20 % kmetijskih 
zemljišč v uporabi, med njimi pa so najpomembnejši ekstenzivni travniki. Ti so v mnogih 
območjih še v ugodnem stanju ohranjenosti, pritiski na zmanjševanje ugodnega stanja 
pa so veliki, tako po naravni poti z zaraščanjem zaradi opuščanja kmetovanja kot zaradi 
intenzifikacije njihove rabe.

49   Vir obeh kart območij Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=370&tx_ttnews[back-
Pid]=17. 

Karta 4: Območja Natura 2000 
po direktivi o habitatih
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Karta 6: Zavarovana območja 
narave v Sloveniji

Zavarovana območja v Sloveniji
Območja zavarovane narave pokrivajo dobrih 13 % površine države. Trenutno je v 
Sloveniji 1 narodni park, 3 regijski parki, 44 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 
53 naravnih rezervatov in 516 naravnih spomenikov, spomenikov oblikovane narave ali 
naravnih znamenitosti, ki so zavarovani z državnimi ali občinskimi akti.

Zavarovana območja se deloma prekrivajo z varstvenimi območji Natura 2000. Zavzemajo 
manjšo površino kot območja Nature 2000, imajo pa višjo stopnjo organiziranosti z 
določenimi upravljavci.

Območja visoke naravne vrednosti
Kmetijstvo v območjih z visoko naravno vrednostjo ob ustreznih tehnoloških rešitvah 
lahko zagotavlja ustrezno raven biološke raznovrstnosti. Ekstenzivni načini gospodarjenja 
omogočajo ohranjanje pestrosti vrst in habitatov, s tem pa tudi enkratne krajine z bogato 
kulturno in naravno dediščino.

Večina kmetijskih območij z visoko naravno vrednostjo je v zahodni in južni Sloveniji, pri 
čemer so v ospredju zlasti območja v gričevnatem, hribovskem in gorskem svetu.

Karta 5: Območja Natura 2000 
po direktivi o pticah
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Po oceni, ki je bila v Sloveniji narejena na osnovi podatkov o rabi zemljišč CORINE (2000) 
in podatkov o zajemu rabe kmetijskih zemljišč (primerljivo na leto 2000), se v kmetijskih 
območij visoke naravne vrednosti nahaja med 60 in 80 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi.

Indeks ptic kmetijske krajine
Monitoring ptic kmetijske krajine v Sloveniji poteka od leta 2007. Od leta 2008 naprej temelji 
indeks na podatkih monitoringa 25 značilnih vrst ptic slovenske kmetijske krajine, ki so jim 
bile v letu 2012 glede na priporočila metodologije (Denac in sod., 2006) dodane še 4 vrste.

Slovenski indeks ptic kmetijske krajine je v letu 2012 znašal 83,4 % za obdobje 2008–2012. 
To sicer ni ugoden indeks, pomeni pa malenkostno izboljšanje od leta 2011 (82,7 %). 
Indeks habitatno nezahtevnih vrst (generalistov) znaša za enako obdobje 96,8 %.

Leto 2008 2009 2010 2011 2012

Indikatorske vrste kmetijske krajine 100 95,2 80,7 82,7 83,4

Habitatno manj zahtevne vrste (generalisti) 100 100 90,6 97,1 96,8

Primerjava kompozitnega indeksa indikatorskih vrst kmetijske krajine (83,4 %) in indeksa 
generalistov (96,8 %) za obdobje 2008–2012 in večanje razlik med tema dvema indeksoma 
verjetno pomeni slabšanje pogojev za varstveno pomembne vrste ptic v kmetijski kulturni 
krajini. To ni nujno povezano z intenzifikacijo kmetijstva gledano v celoti, ampak z nekat-
erimi specifičnimi kmetijskimi praksami, če so del te intenzifikacije (krčenjem mejic in 
dreves, načinom in časom košnje, kulturami itd.), ali njihovim opuščanjem.

Glede na trende se lahko indikatorske vrste razdeli v grobem na tri skupine:

•  negotov trend: te vrste so: lišček, duplar, grivar, plotni strnad, postovka, čopasti škrjanec, 
vijeglavka, slavec, poljski vrabec, pogorelček, zelena žolna, prosnik, škorec, rjava penica, priba.

•  zmeren ali strm upad: močvirska trstnica (strm upad!), poljski škrjanec (strm upad!), drevesna 
cipa, repnik (strm upad!), veliki strnad, rumeni strnad, rjavi srakoper, hribski škrjanec (strm 
upad!), repaljščica (strm upad!), grilček, divja grlica (strm upad!), smrdokavra.

• zmerna rast: kmečka lastovka, rumena pastirica.

Biotska (genska) raznovrstnost v kmetijstvu
V slovenskem prostoru so se razvile številne avtohtone in tradicionalne pasme domačih 
živali, ki prispevajo k večji biotski (genski) raznovrstnosti. V zadnjih desetletjih so geno-
tipi z visoko proizvodnostjo nadomestili manj produktivne avtohtone in tradicionalne 
tipe domačih živali, ki so se na ta način izgubili, zmanjšala pa se je tudi genska raznolikost 
pri posameznih vrstah domačih živali.

K biotski (genski) raznovrstnosti prispevajo tudi avtohtone in tradicionalne sorte kmeti-
jskih rastlin, ki so optimalno prilagojene specifičnim lokalnim okoljskim razmeram. Indus-
trializacija kmetijstva je v zadnjih desetletjih močno ogrozila to genetsko in zgodovinsko 
pomembno ter za človekovo dejavnost značilno biotsko raznovrstnost.

Pomen varovanja in ohranjanja izvirnih lastnosti in genske variabilnosti avtohtonih in 
tradicionalnih pasem domačih živali in sort kmetijskih rastlin je prepoznan že v okviru 
Programov razvoja podeželja za obdobje 2004–2006 in 2007–2013. V obdobju 2007–2013 
je bilo podpore deležnih 25 avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali in 170 
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin.

4.1.5.2 Vode

Kakovost površinskih voda v Sloveniji
V Sloveniji je skupno okoli 28.000 kilometrov vodotokov, od katerih dobra polovica nikoli 
ne presahne, okoli 1.300 jezer s površino nad 1 hektar in okoli 46,6 kilometra morske 
obale. Vode na površju ali površinske vode Slovenije deli razvodnica na dve vodni območji: 
vodno območje Donave in vodno območje Jadranskega morja. Na obeh vodnih območjih 

Preglednica 9: Indeks ptic 
kmetijske krajine (100 = 2008) 

Vir: DOPPS, 2012 (POZOR)
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je bilo v skladu s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda 
(UL RS, št. 63/05) ob upoštevanju naravnih značilnosti voda, pripadajočih ekosistemov in 
vplivov človeka določenih 155 vodnih teles površinskih voda. Za posamezno vodno telo, 
ki predstavlja osnovno enoto upravljanja voda, je po zahtevah Okvirne vodne direktive 
2000/60/ES treba spremljati kakovost in ocenjevati stanje površinskih voda.50

Kemijsko stanje površinskih voda
Obremenjenost slovenskih voda z nevarnimi oziroma prednostnimi snovmi je majhna, 
saj je kar 147 vodnih teles površinskih voda (94 %) v dobrem kemijskem stanju. Slabo 
kemijsko stanje je zaradi preseganja vsebnosti živega srebra na vodnem telesu Sava 
Vrhovo-Boštanj, vodno telo Krka Soteska-Otočec in vsa vodna telesa na morju pa so 
v slabem kemijskem stanju zaradi presežene vsebnosti tributilkositrovih spojin (TBT). 
Vir onesnaženja v morju je verjetno rezultat uporabe TBT v premazih za zaščito proti 
obraščanju ladij v preteklih letih in mednarodnega pomorskega prometa, čeprav je raba 
TBT za ladijske premaze v EU od leta 2003 prepovedana. 

Ekološko stanje površinskih voda
Ciljev direktive o vodah ne dosega kar 59 ocenjevanih vodnih teles (38 %), od tega sta dve vodni 
telesi (1 %) razvrščeni v zelo slabo stanje, sedem (5 %) v slabo in 50 (32 %) v zmerno ekološko 
stanje oziroma zmeren ekološki potencial. V slabo ali zelo slabo ekološko stanje spadajo 
Kamniška Bistrica v spodnjem toku, Meža od Črne do Dravograda, Pivka Prestranek-Posto-
jnska jama, Sotla Dobovec-Podčetrtek, Rinža, Kobiljanski potok, Koren in Cerkniščica.51

Površinski vodotoki
V letu 2009 je kemijsko stanje ocenjeno za 85 merilnih mest rek. Dobro kemijsko stanje je 
določeno za 81 (95,3 %) merilnih mest rek, slabo kemijsko stanje pa za 4 (4,7 %) merilna 
mesta. V letu 2010 je kemijsko stanje ocenjeno za 81 merilnih mest na rekah, pri čemer so 
bila vključena merilna mesta, na katerih je bilo v letu 2009 določeno slabo stanje s para-
metri, ki so bili vzrok slabega kemijskega stanja. Za vsa merilna mesta je ugotovljeno 
dobro kemijsko stanje.

Merilno mrežo, kjer se spremlja onesnaženje z nitrati, je v obdobju 2008–2011 predstavl-
jalo 128 merilnih mest razporejenih po celotnem območju Slovenije, kar predstavlja 6,3 
merilna mesta na 1000 km2. Frekvenca vzorčenja je bila od 4 do 26 krat letno.

Na osnovi rezultatov monitoringa ugotavljamo, da je vsebnost nitratov v slovenskih 
vodotokih nizka, v povprečju nižja od 10 mg NO3/l. Večjih razlik med povprečno 
letno vsebnostjo nitrata ter povprečno vsebnostjo nitrata v zimskih mesecih ni opaziti. 
Povprečne vsebnosti višje od 10 mg NO3/l se pojavijo v severovzhodni Sloveniji, vendar ne 
presegajo vrednosti 40 mg NO3/l. Glede na maksimalne vrednosti nitrata je nekoliko večji 
delež merilnih mest v območju do 25 mg NO3/l, na 3 merilnih mestih v severovzhodni 
Sloveniji pa so bile maksimalne koncentracije v območju do 40 mg NO3/l.

Jezera in zadrževalniki52

V program državnega emisijskega monitoringa kakovosti površinskih voda je bilo v letu 
2011 vključeno 12 jezer in zadrževalnikov53.

Kemijsko stanje se določa na osnovi parametrov kemijskega stanja iz Uredbe o stanju 
površinskih voda (UL RS, št. 14/09 in 98/10). V letu 2011 se je kemijsko stanje ugotavl-

50   ARSO (2010): Vode v Sloveniji. Ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po določilih Okvirne direktive o vodah. Dostopno na: http://
www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/vode%20v%20sloveniji.pdf.  

51   ARSO (2010): Ocena stanja rek v Sloveniji v letih 2009 in 2010. Dostopno na: http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20
publikacije/vode%20v%20sloveniji.pdf .

52  A RSO (2012): Ocena stanja jezer v Sloveniji v letu 2011. Dostopno na: http://www.arso.gov.si/vode/jezera/Poro%C4%8Dilo%20JEZE-
RA%20_2011.pdf.

53   Med njimi sta samo Blejsko in Bohinjsko naravni jezeri, Velenjsko in Družmirsko jezero sta umetni ugrezninski jezeri, ostalih 8 pa je 
zadrževalnikov s statusom močno preoblikovanih vodnih teles. To so Šmartinsko, Slivniško, Perniško, Ledavsko, in Gajševsko jezero v 
območju osrednje in severovzhodne Slovenije ter Klivnik, Mola in Vogršček na območju Brkinov in Vipavske doline. Cerkniško jezero, 
ki ima več značilnosti vodotokov kot stalnih jezer, je vključeno v program spremljanja stanja površinskih vodotokov. Zaradi velike pre-
točnosti in rečnega značaja sta bili v program monitoringa površinskih vodotokov, vključeni tudi obe veliki rečni akumulaciji, Ptujsko 
in Ormoško jezero.
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jalo v Velenjskem in Družmirskem jezeru, zadrževalnikih severovzhodne Slovenije in 
zadrževalniku Vogršček. V Velenjskem in Družmirskem jezeru se je v mesečnih inter-
valih spremljala vsebnost živega srebra in drugih težkih kovin, v zadrževalnikih pa se je v 
času največje rabe fitofarmacevtskih sredstev analizirala prisotnost organoklornih, triaz-
inskih in ostalih pesticidov.

Med analiziranimi parametri kemijskega stanja v letu 2011 ni bilo zaznanih koncentracij, 
ki bi presegale okoljske standarde kakovosti, kar pomeni dobro kemijsko stanje Velen-
jskega in Družmirskega jezera, zadrževalnikov severovzhodne Slovenije in zadrževal-
nika Vogršček. Kemijsko stanje ostalih jezer in zadrževalnikov je bilo na osnovi podatkov 
Uradne evidence ARSO o emisijah snovi in toplote v vodno okolje ocenjeno kot dobro.

Splošno razširjen in ključni problem predstavlja prekomeren vnos hranilnih snovi, zlasti 
fosforja in dušika, iz točkovnih in razpršenih virov (komunalne in industrijske odpadne 
vode, razpršeno onesnaževanje iz kmetijskih zemljišč).

V Sloveniji so s fosforjem najbolj obremenjeni zadrževalniki v osrednji in severovzhodni 
Sloveniji, kar je posledica lege v območjih z intenzivno kmetijsko rabo tal in še vedno ne 
povsem urejeno komunalno infrastrukturo. Po visoki povprečni vsebnosti fosforja nad 
100 μg/l izstopajo Šmartinsko, Perniško, Ledavsko in Gajševsko jezero.

Zadrževalniki v povodju Jadranskega morja, Klivnik in Molja v Brkinih v porečju reke 
Reke ter Vogršček v Vipavski dolini, so manj obremenjeni s fosforjem kot štajerski in 
prekmurski. Vsi trije sodijo med mezotrofna, s hranili zmerno obremenjena jezera, kjer je 
povprečna vsebnost fosforja med 10 in 20 µg/l.

V letu 2011 kar 6 jezer in zadrževalnikov ni doseglo kriterijev za dobro ekološko stanje 
oziroma potencial. V vseh primerih je ključni razlog za nedoseganje kriterijev preobre-
menjenost s hranili oziroma visoka trofičnost. Kriterijem za dobro stanje v letu 2011 ni 
ustrezalo Gajševsko jezero zaradi preobremenitve s pesticidi.

Analize posebnih onesnaževal, ki se spremljajo v okviru ekološkega stanja so v letu 2011 poka-
zale, da zahtevam dobrega stanja ne ustrezajo Velenjsko, Družmirsko in Gajševsko jezero.

Kakovost podzemne vode v Sloveniji54

V Sloveniji je približno 97 % prebivalcev vezanih na vire pitne vode iz podzemne vode, in 
sicer iz medzrnskih (aluvialnih), kraških in razpoklinskih vodonosnikov. Njena kakovost 
večinoma ustreza vsem zahtevam za pitno vodo in se jo uživa brez kakršnekoli obdelave, 
kar je velika prednost Slovenije glede na ostali evropski in širši svetovni prostor. 

Na kakovost podzemne vode vpliva ranljivost vodonosnikov ter dejavnosti, ki potekajo na 
zemeljskem površju. V ravninskih rečnih dolinah, kjer prevladujejo vodonosniki z medz-
rnsko poroznostjo, so idealni pogoji za kmetijstvo, razvita pa je tudi industrija in različne 
obrtne dejavnosti. Poselitev in prometna infrastruktura v teh dolinah sta gostejši kot na 
hribovitih, večinoma z gozdom poraslih območjih, kjer so obremenitve zaradi človekove 
dejavnosti majhne.

Kakovost podzemne vode se spremlja preko sistema državnega monitoringa, ki se izvaja 
od leta 1987. Območje Slovenije je razdeljeno na 21 vodnih teles podzemne vode. V 
obdobju 2008-2011 je mreža monitoringa kakovosti podzemnih voda vključevala 104 
merilna mesta, od tega 44 merilnih mest na kraških in razpoklinskih vodonosnikih ter 
60 merilnih mest na aluvialnih vodonosnikih. Merilna mesta na aluvialnih vodonosnikih 
so vodnjaki in vrtine, na kraških in razpoklinskih vodonosnikih pa izviri in vodnjaki. 
Povprečna gostota mreže je bila 5,1 merilnih mest na 1.000 km2.

54   MKO (2012): Poročilo Slovenije na podlagi 10. Člena Direktive Sveta 91/676/EGS, ki se nanaša na varstvo voda pred onesnaženjem z 
nitrati iz kmetijskih virov za obdobje 2008–2011. Dostopno na: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/
voda/nd_porocilo_2008_2011.pdf. 
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Po podatkih iz Ocene kemijskega stanja podzemnih voda v Sloveniji v letu 2011, ki jo je 
izdelal ARSO, so bila najbolj obremenjena vodna telesa podzemne vode v osrednjem in 
severovzhodnem delu Slovenije, kjer so pretežno vodonosniki z medzrnsko poroznostjo. 
V teh delih Slovenije tudi nekatere površinske vode (Sava, Sora, Pšata, Kamniška Bistrice, 
Savinja, Bolska, Pesnica, Kučnica) ne dosegajo dobrega stanja zaradi višjih vsebnosti 
nitrata. Obremenjenost z nitrati je verjetno posledica kmetijstva, lahko pa je tudi posle-
dica industrijskih in komunalnih izpustov na teh območjih. Najbolj kakovostna je bila 
podzemna voda kraških in razpoklinskih vodonosnikov, predvsem na manj poseljenih 
visokogorskih območjih.

Podzemna voda je bila najbolj obremenjena z nitrati, pesticidi in njihovimi razgradnimi 
produkti (atrazin, desetil-atrazin, metolaklor, prometrin, terbutrin, kloridazon, vsota 
pesticidov ter kloriranimi organskimi topili (tetrakloroeten). Omenjeni parametri so 
najbolj pogost vzrok za preseganje standardov kakovosti oziroma vrednosti praga in s tem 
posledično za slabo kemijsko stanje podzemne vode.

Onesnaženje s pesticidi
Onesnaženje s pesticidi se je v letu 2011 na izviru Krka na Dolenjskem krasu tako kot že 
v letu 2007 in 2009 ponovilo v večjem obsegu. V visokih koncentracijah se je na izviru 
pojavljal terbutrin, v njegovem površinskem prispevnem zaledju na območju Grosuplja 
pa poleg terbutrina tudi druge vrste pesticidov (metolaklor, atrazin, terbutilazin, diuron, 
klorpirifos-etil). Močnejše onesnaženje s kloriranimi organskimi topili je ugotovljeno na 
Ljubljanskem polju in osrednjem delu Murske kotline.

V obdobju od leta 1998 do leta 2011 kažejo rezultati monitoringa kakovosti podzemne 
vode v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo statistično značilen trend upadanja 
koncentracij nitrata, atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil-atrazina. V 
nekaterih vodonosnikih se vrednosti atrazina in desetil-atrazina ne znižujejo več ampak 
se gibajo okrog meje določljivosti analitske metode. Na Dravskem polju so koncentracije 
nitrata prenehale naraščati.

Bilanca dušika v vodnih telesih podzemnih voda
Izračun bilance dušika po vodnih telesih podzemnih voda (VTPodV) je v letu 2009 izkazal 
relativno velike razlike. Vnos dušika je po posameznih VTPodV znašal 87-248 kilogramov 
dušika na hektar, odvzem pa 83-123 kilogramov dušika na hektar. Posledično temu so 
bile ugotovljene tudi velike razlike v bilančnem presežku dušika (11-150 kilogramov 
dušika na hektar). Na VTPodV Julijskih Alp, Karavank, obale in Krasa z Brkini ter Kraške 
Ljubljanice je bila ugotovljena celo negativna bilanca dušika. Največji bilančni presežek 
dušika je bil ugotovljen v severovzhodnem delu Slovenije. Na območju Dravske in Murske 
kotline, Vzhodnih Slovenskih goric je bil bilančni presežek dušika večji tudi od 100 kilo-
gramov dušika na hektar. V osrednji Sloveniji je bil bilančni presežek dušika manjši od 50 
kilogramov dušika na hektar, izjemo predstavljata le Savska kotlina in Ljubljansko Barje 
s presežkom 125 kilogramov dušika na hektar. Na zahodnem ter severozahodnem delu 
Slovenije je bila bilanca dušika komaj pozitivna, na nekaterih VTPodV pa celo negativna. 
Opisane razlike v bilanci dušika po VTPodV se lahko pripišejo predvsem različni stopnji 
intenzivnosti kmetijstva po posameznih območjih.

Količinsko stanje podzemne vode
V letu 2010 je bilo v pri površinskih vodonosnikih 21 teles podzemnih voda 8.092 mili-
jonov m3 obnovljivih količin in 1.203 milijonov m3 razpoložljivih količin vode, oziroma 
590 m3 razpoložljive podzemne vode na prebivalca Slovenije. Odvzete količine 181 mili-
jonov m3 vode so predstavljale 2,2 % skupnih obnovljivih in 15,1 % skupnih razpoložl-
jivih količin podzemne vode v letu 2010. Vsi preizkusi količinskega stanja podzemnih 
voda so bili na podlagi razpoložljivih podatkov ugodni in za podzemne vode na celotnem 
območju Slovenije velja v letu 2010 dobro količinsko stanje. 
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4.1.5.3 Tla

Raba tal
V letu 2006 so več kot polovico kopnega ozemlja Slovenije pokrivali gozdovi (56 %, 
skupaj z grmičastim gozdom 58 %), drugo pretežno naravno rastje je zavzemalo 4 %, 35 % 
površja je namenjenega pretežno kmetijstvu, slabi 3 % pa so umetne površine. V obdobjih 
med 1996 in 2000 ter 2000 in 2006 so bile spremembe pokrovnosti in rabe tal razmeroma 
majhne (zgodile so se na 0,12 % oziroma 0,13 % površja), nanašajo pa se predvsem na 
gospodarjenje z gozdovi in izgradnjo cestne infrastrukture.55

Delež travinja v strukturi rabe kmetijske zemlje je skoraj dvakrat večji od povprečnega 
deleža v EU. Kljub velikemu deležu pa je za travnati svet v Sloveniji značilno, da je ekon-
omsko razmeroma slabo izkoriščen, saj ekstenzivni travniki še vedno predstavljajo večji 
delež kot intenzivni. Travniki in pašniki v Sloveniji pokrivajo skoraj dve tretjini vseh 
kmetijskih zemljišč. Razlogi za to so:

•  razgibanost reliefa in členjenost površin,
•  humidnost klime, ki z nadpovprečno vlažnostjo in razmeroma ugodno letno razporedit-

vijo padavin in temperatur nudi ugodne razmere za rast travniških rastlinskih vrst,
•  nadmorska višina, ki skupaj z reliefno razgibanostjo, predvsem v hribovskih in gorsko 

višinskih območjih, onemogoča druge intenzivnejše rabe,
•  kraški značaj površja v večjem delu države, ki zaradi plitvosti in slabše kakovosti tal 

pogojuje predvsem travniško rabo tal.

V zadnjih desetletjih prisoten trend povečevanja površin v zaraščanju se je po letu 
2003 umiril, tako da se v zadnjih letih skupna površina kmetijskih zemljišč bistveno 
ne spreminja. Značilnost kmetijskih zemljišč, katerih skupna površina v Sloveniji po 
zadnjih podatkih znaša nekaj manj kot 650.000 hektarjev, je v velikem deležu absolutnega 
travinja in nasprotno razmeroma majhnem deležu njiv in trajnih nasadov. Razmerje med 
travniškimi in njivskimi površinami se je predvsem v zadnjem stoletju še posebej izrazito 
spremenilo v korist travinja.

Medtem ko se po površini kmetijske zemlje na prebivalca (0,22 hektarja) Slovenija še 
lahko primerja z evropskim povprečjem, pa se glede na površino njiv na prebivalca (0,08 
hektarja) nahaja na samem repu evropskih držav (SURS, 2011). Slovenija nima večjih sklen-
jenih območij, primernih za poljedelsko pridelavo. Zaradi razgibanega površja so njivske 
površine v glavnem omejene na ravninske dele dolin in kotlin. Izjema je severovzhodni, 
panonski del, ki predstavlja najpomembnejše poljedelsko območje v državi.

Kot vinorodna in sadjarska dežela ima Slovenija povsem primerljivo površino trajnih 
nasadov na prebivalca kot EU. Zaradi geografske lege, ki je deloma submediteranska in 
deloma subpanonska, je delež območij, kjer bi lahko uspevala vinska trta, sadje in oljke, 
razmeroma velik. Vendar velja, da je tam relief zelo razgiban, območja so gričevnata 
ali celo hribovita, kar omejuje možnost postavitve nasadov. Vinogradi in sadovnjaki so 
večinoma omejeni na lege v nagibu, tako imenovane absolutne vinogradniške površine.

Kakovost tal
Na podlagi analize pedoloških profilov, pedološke karte in talnih tipov glede različne rabe 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da je organske snovi na zemljiščih z 
intenzivno obdelavo v zgornjem horizontu tal manj kakor na zemljiščih, ki se ne orjejo 
ali rigolajo. Na splošno so tla za slovenske razmere sicer dobro oskrbljena z organsko 
snovjo, saj podatki pedološke karte kažejo, da je na 86,2 % kmetijskih zemljišč vsebnost 
organske snovi večja od 2 %, na 30,9 % kmetijskih zemljišč pa večja od 4 %. Sorazmerno 
dobro stanje gre pripisati predvsem sestavi kmetijskih zemljišč s prevladujočim travinjem 
in dejstvu, da se na njivah in v trajnih nasadih uporabi razmeroma veliko živinskega 
gnoja. Kljub temu, pa je v nekaterih delih države nujna povečana skrb za vzdrževanje in 
povečevanje organske snovi v tleh.56

55  ARSO (2013): Kazalci okolja v Sloveniji. Dostopno na: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=1.
56  http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=462
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Preglednica 10: Porabljena 
mineralna gnojila  
(razpoložljiva mineralna 
gnojila)

Po podatkih JRC (European Soil Potal) je bila v letu 2010 v Sloveniji vsebnost organskega 
ogljika v zgornjem sloju tal (0-30 cm) 0,2 Gt. 

Erozija tal
Območja z visokim tveganjem glede erozije tal se pojavljajo lokalno in so močno odvisna 
od reliefa, vegetacije, vrste tal in podnebnih značilnosti. V Sloveniji prevladuje vodna 
erozija, pojavljata pa se tudi vetrna in snežna. Erozija na kmetijskih zemljiščih je pred-
vsem vodna in vetrna, vendar nikakor ni zanemarljiva in je najintenzivnejša na njivah. 
Vetrna erozija je v Sloveniji geografsko omejena predvsem na območje Vipavske doline.

V Sloveniji letna izguba prsti zaradi erozije znaša približno 4 ton na hektar (Zorn, M. in 
Komac, B., 200557). Po ocenah inštituta JRC naj bi se v Sloveniji v letu 2004 med procesom 
erozije v povprečju izpralo 0,87 ton tal na hektar, kar je približno polovico manj od 
povprečja EU-25.

Onesnaženost tal
Pri onesnaževanju tal zaradi kmetijske dejavnosti izstopata predvsem uporaba fitofar-
macevtskih sredstev in mineralnih gnojil. Onesnaženost tal in ostalih delov okolja je 
lahko tudi posledica nestrokovne rabe gnojevke, uporabe oporečnih kompostov in drugih 
dodatkov tlom, namakanje (zalivanje) z oporečno vodo in podobno. Vsako gnojenje in 
vsaka uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni onesnaževanje tal, lahko pa pomeni vnašanje 
tudi potencialno nevarnih snovi v tla. Kmetijska stroka se zaveda možnih negativnih 
posledic nestrokovne in pretirane rabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, kar nakazu-
jejo tudi usmeritve v naravi bolj prijazne načine kmetovanja.

Dovoljene vsebnosti težkih kovin v tleh so točkovno presežene na lokacijah v okolici 
industrijskih središč (Mežiška dolina, Celje, Jesenice). Kmetijstvo z uporabo gnojil 
(živinskih in mineralnih), po doslej znanih ugotovitvah, nikjer prekomerno ne povečuje 
vsebnosti težkih kovin v tleh. Z uporabo sredstev za fitofarmacevtskih sredstev, ki temel-
jijo na bakrovih spojinah, je mogoče na določenih območjih, kjer se izvaja intenzivno 
vinogradništvo, v tleh zaslediti povišane koncentracije bakra. To je značilno predvsem za 
vinograde z več desetletno tradicijo vzgoje vinske trte.

Poraba mineralnih gnojil in bilanca dušika
Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–2010 zmanjšala za 30,6 %. 
Zmanjševanje porabe je opaziti predvsem po letu 1999, saj je bilo tega leta porabljenih 
še več kot 180.000 ton mineralnih gnojil, po letu 2008 pa že manj kot 140.000 ton. Tudi 
poraba mineralnih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi se je v omenjenem 
obdobju zmanjšala, in sicer od 342 kilogramov na hektar na 273 kilogramov na hektar, to 
je za 20,1 %. Za 23,6 % se je zmanjšala tudi poraba rastlinskih hranil - dušika, fosforja in 
kalija (od 135 kilogramov na hektar na 103 kilogramov na hektar). V obdobju 1992–2010 
je bilo v povprečju porabljenih 63 kilogramov dušika, 30 kilogramov P2O5 ter 37 kilo-
gramov K2O. Med rastlinskimi hranili v sestavi mineralnih gnojil prevladuje dušik (49 %), 
sledita pa mu kalij (28 %) in fosfor (23 %). Mineralna gnojila se v Sloveniji uporabljajo 
predvsem za dognojevanje z dušikom, gnojenje s fosforjem in kalijem pa se kombinira z 
uporabo živinskih gnojil pri predsetveni obdelavi tal.

Enota 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Skupaj

Mineralna gnojila t 174.180 162.680 149.467 146.593 149.587 135.011 119.135 131.855

Rastlinska hranila

N t 34.156 30.264 29.168 30.383 29.6313 25.039 28.202 27.486

P2O5 t 18.250 14.640 13.431 12.787 12.745 11.935 7.655 9.901

K2O t 22.227 18.573 16.060 15.458 15.264 14.672 8.573 12.307

Poraba na ha KZU

Mineralna gojila kg 342 332 294 299 300 274 254 273

57  Zorn, M. in Komac, B. 2005. Erozija prsti na kmetijskih zemljiščih v Sloveniji. Ujma, 19: 164-174
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Enota 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Skupaj

Rastlinska hranila

N kg 67,1 61,7 57,3 62,0 59,4 50,8 60,2 56,9

P2O5 kg 35,9 29,8 26,4 26,1 25,6 24,2 16,3 20,5

K2O kg 43,7 37,9 31,6 31,5 30,6 29,8 18,3 25,5

Poraba rastlinskih hranil (N, P2O5, K2O) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi je bila v 
Sloveniji v obdobju 2002–2009 večja kot v državah članicah EU (EU-27).

Bilanca dušika
V obdobju 1992–2010 se je skupni vnos dušika na kmetijska zemljišča zmanjšal od 92.130 
ton na 77.749 ton, oziroma za 15,6 %. Zmanjšal se je tudi vnos dušika na hektar KZU, in 
sicer od 166 kilogramov dušika na hektar na 161 kilogramov dušika na hektar oziroma 
za 2,8 %. Glavni vir vnosa dušika na kmetijska zemljišča predstavlja dušika iz živinskih in 
mineralnih gnojil. Prispevek dušika iz živinskih gnojil je v omenjenem obdobju povprečno 
znašal 47 %, prispevek dušika iz mineralnih gnojil pa 39 %. Prispevki ostalih virov 
vnosa dušika na kmetijska zemljišča so manjši: atmosferska depozicija dušika prispeva 
s skupnemu vnosu dušika 9 %, biološka fiksacija dušika z metuljnicami 5 %, vnos dušika 
s semeni in sadikami pa 0,4 %. Glavni vzrok za zmanjšan vnos dušika v obdobju 1992–
2010 gre iskati predvsem v 29,4 % nižji porabi dušika iz mineralnih gnojil. Vnos dušika 
iz živinskih gnojil se je zmanjšal za 6 %. Zaradi zmanjšanih površin kmetijskih zemljišč 
v uporabi se je v tem obdobju zmanjšal tudi vnos atmosferskega dušika (za 13,1 %) in 
vnos dušika s semeni in sadikami (za 15,2 %). V obdobju 1992–2010 se je zaradi večjih 
pridelkov in površin metuljnic povečal zgolj vnos dušika z biološko fiksacijo, in sicer za 
14,9 % (ARSO, 2011).

Odvzem dušika s pridelki je bil v obdobju 1992–2010 zelo različen (med 28.773 ton in 
54.914 ton). V omenjenem obdobju je odvzem dušika na hektar kmetijskih zemljišč v 
uporabi znašal med 52 in 110 kilogramov na hektar letno. Glavni vir odvzema dušika 
predstavlja trajno travinje (58 %), poljščine in sejano travinje prispevajo 40 %, medtem ko 
je prispevek trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi in oljčni nasadi) ter pridelkov zelen-
jave majhen (2 %).

Bilanca dušika tako kaže na bilančni presežek. Ta je v obdobju 1992–2010 znašal med 49 
in 114 kilogramov dušika na hektar. Največji bilančni presežek (več kot 80 kilogramov 
dušika na hektar) je bil ugotovljen v letih 1992, 1993, 2000, 2001 ter 2003. Po letu 2006 
se bilančni presežek dušika, z izjemo leta 2009, zmanjšuje ter znaša okvirno 50-70 kilo-
gramov na hektar.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev
Poraba fitofarmacevtskih sredstev se je v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih skoraj prepolo-
vila, iz 2.031 ton v letu 1992 na 1.134 ton v letu 2010. Kljub občutnemu zmanjšanju 
uporabe teh sredstev pa je le-ta še vedno večja kot v večini drugih držav EU. Fungicidi, 
katerih uporaba se je v zadnjih letih precej zmanjšala, predstavljajo več kot dve tretjini 
vseh uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji, med njimi pa največji delež pred-
stavljajo za okolje manj obremenjujoči anorganski fungicidi na podlagi žvepla. V letu 2010 
je skupna poraba fitofarmacevtskih sredstev znašala 5,7 kilogramov na hektar.

Sredstvo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fungicidi 3,9 4,6 4,7 (3,5*) 4,2 5,5 4,8 4,0 3,4 4,1 4,0 4,0

Herbicidi 1,9 1,8 1,9 (1,4*) 2,0 1,4 1,6 1,6 1,7 1,4 1,4 1,3

Insekticidi 0,5 0,4 0,6 (0,4*) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3

Skupaj 6,8 6,9 7,4 (5,5*) 7,1 7,5 6,9 6,2 5,7 5,9 5,8 5,7

Preglednica 11: Poraba  
fitofarmacevtskih sredstev  
(kg aktivne snovi na hektar 
obdelovalnih zemljišč) 

Vir: SURS, 2011; FURS, 2011
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Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč je v Sloveniji večja 
kot v večini drugih držav EU, vendar pa primerljiva z državami s podobnimi vrstami 
gojenih rastlin in podobnimi pridelovalnimi razmerami. Za Slovenijo je značilen velik 
delež trajnih nasadov (sadovnjakov, vinogradov in hmeljišč), na katerih je poraba sred-
stev za varstvo rastlin (predvsem fungicidov) na hektar precej večja kot pri žitih in večini 
okopavin.

4.1.5.4 Zrak

Emisije toplogrednih plinov
Izpusti toplogrednih plinov v letu 2011 so bili 19.509 Gg CO2 ekvivalenta, kar je 4,2 % 
manj kot v izhodiščnem letu (1986). Prispevek iz kmetijstva v 2011 je bil 2.108 Gg CO2 
ekv., kar je 10,8 % celotnih izpustov toplogrednih plinov. K izpustom iz kmetijstva sta 
največ prispevala metan (50,2 %) in didušikov oksid (41,1 %), nekaj pa še ogljikov dioksid 
(8,7 %) (ARSO, marec 2013).

Metan nastaja pri fermentaciji krme v prebavilih domačih živali, predvsem v vampih 
prežvekovalcev in med skladiščenjem živinskih gnojil. Zaradi relativno velike črede in 
zaradi posebnosti v prebavi prispeva v Sloveniji približno 80 % izpustov metana gove-
doreja.

Največ N2O nastane med skladiščenjem živinskih gnojil ter zaradi gnojenja z živinskimi 
in mineralnimi gnojili. Nastaja še pri paši, pri biološki fiksaciji dušika, pri razkrajanju 
žetvenih ostankov in pri obdelovanju histosolov. Zelo veliko N2O prispevajo tudi posredni 
izpusti, ki so posledica izpiranja dušikovih spojin v podtalnico in vodotoke.

Izpusti emisij CO2 iz kmetijstva izvirajo iz porabe goriv za obdelavo kmetijskih zemljišč.

Letni izpusti metana v kmetijstvu so se od leta 1986 do leta 2011 zmanjšali za 7,2 %, 
izpusti N2O za 21,3 % in izpusti CO2 za 50,3 %. Toplogredni učinek toplogrednih plinov 
iz kmetijstva, izražen v ekvivalentih CO2, se je v tem času zmanjšal od 2.628 na 2.108 Gg 
CO2 ekvivalenta ali za 19,9 % (ARSO, marec 2013).

V absolutnem smislu je k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov največ prispevala gove-
doreja. Zmanjšanje se pripisuje izboljšani učinkovitosti reje, saj se dosega podoben fizičen 
obseg prireje z bistveno manjšo čredo kot nekoč, in pa zmanjšanju števila glav živine. K 
zmanjšanju izpustov so prispevale tudi nove čistilne naprave na velikih prašičjih farmah. 
Z uvajanjem učinkovitejše separacije gnojevke in z gradnjo anaerobnih digestorjev za 
pridobivanje bioplina so se izpusti metana na vhlevljeno žival pri skladiščenju prašičjega 
gnoja zmanjšali za približno 20 %. Izpusti so se zmanjšali tudi v perutninarstvu, predvsem 
zaradi zmanjšanja obsega reje. 

Izpusti toplogrednih plinov se niso povečali pri nobenem od pomembnejših kmetijskih 
virov. Zelo veliko relativno povečanje pri reji drobnice, zaradi majhnega deleža v strukturi 
izpustov, na skupne izpuste nima večjega vpliva. Tudi povečanje izpustov na paši ni prob-
lematično, saj so se zaradi preusmeritve v pašno rejo zmanjšali izpusti iz hlevov in gnojišč.

Izpusti toplogrednih plinov iz gozdarstva v letu 2011 so bili 16,15 Gg CO2 ekvivalenta kar je 
le 0,08 % celotnih izpustov toplogrednih plinov. Izpusti toplogrednih plinov iz gozdarstva 
nastajajo pri rabi goriv za sečnjo, spravilo in dodelavo lesa na skladiščih (večinoma kot 
CO2). Od leta 1986 do leta 2011 so se zmanjšali od 58,25 na 16,15 Gg CO2 ekvivalenta ali 
za 72,3 % (ARSO, marec 2013).

K zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov (N2O) so posredno prispevali tudi kmetijsko 
okoljski ukrepi, ki so se začeli izvajati leta 2001 v okviru Slovenskega kmetijsko okoljs-
kega programa in kasneje v okviru Programov razvoja podeželja za obdobje 2004–2006 
in 2007–2013. 
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Vsebinska povezava med ukrepi kmetijske politike ter dejavniki, ki vplivajo na emisije 
toplogrednih plinov iz kmetijstva, je sicer kompleksnejša. Iz raziskave o Presoji ukrepov 
kmetijske politike z vidika podnebnih razmer58 je razvidno, da ukrepi lahko delujejo tako 
v pozitivni kot v negativni smeri. To se je na primer pokazalo tudi pri nekaterih kmetijsko 
okoljskih ukrepih, ki so bili ocenjeni kot negativni zlasti v luči spodbujanja ekstenzivne 
živinoreje, ki pa je z vidika emisij toplogrednih plinov manj učinkovita (večje emisije na 
enoto proizvoda).

Emisije onesnaževal zraka
Kmetijska dejavnost prispeva k izpustom onesnaževal zraka pomembne deleže le glede 
amoniaka (NH3) in delcev (PM10, PM2,5 in TSP). Kmetijstvo prispeva majhne deleže še k 
izpustom dušikovih oksidov (NOx) in nemetanskih organskih snovi (NMVOC), vendar 
le-ti v nacionalnih emisijskih evidencah zaenkrat še niso bili ocenjeni.

Amoniak
Izpusti amoniaka v letu 2011 so bili 17.207 ton. Prispevek iz kmetijstva je bil 16.034 ton, 
kar je 93,2 % celotnih izpustov amoniaka (ARSO, marec 2013).

Podatki iz leta 2010 kažejo, da se je največ amoniaka sprostilo pri gnojenju z živinskimi 
gnojili (44,8 %), sledijo izpusti iz hlevov in na paši (37 %), izpusti med skladiščenjem 
živinskih gnojil (10,1 %) in izpusti zaradi gnojenja z mineralnimi gnojili (7,9 %), medtem 
ko so izpusti pri biološki vezavi dušika zanemarljivi (0,2 %) (ARSO, KIS, 2011). Veliki 
izpusti pri gnojenju so med drugim tudi posledica dejstva, da v Sloveniji skorajda ni 
strojev za pasovno porazdeljevanje ali zadelovanje gnojevke v tla. Pri gnojenju s temi stroji 
so izpusti precej manjši kot pri splošno razširjenem pršenju gnojevke. Vključujoč izpuste 
pri gnojenju z živinskimi gnojili, prispeva od kmetijskih panog največ amoniaka gove-
doreja (64,1 %), sledi pa prašičereja (13,8 %).

Letni izpusti amoniaka so se v kmetijstvu od leta 1990 do leta 2011 zmanjšali z 19.877 
na 16.034 ton ali za 19,3 % (ARSO, marec 2013). Zmanjšanje je podobno kot v državah 
EU-15. V govedoreji, kot najpomembnejšem posamičnem viru, so se izpusti iz hlevov 
in na paši nekoliko povečali, izpusti med skladiščenjem živinskih gnojil in gnojenjem 
z njimi pa zmanjšali. Zmanjšanje gre pripisati precejšnjemu zmanjšanju črede, rahlo 
povečanje izpustov iz hlevov pa povečanju deleža proste reje, pri kateri so izpusti večji 
kot pri tradicionalni vezani reji z ločenim zbiranjem gnoja in gnojnice. K temu, da zman-
jšanje izpustov ni v celoti sledilo zmanjšanju črede, je prispevalo tudi povečanje inten-
zivnosti reje. Za intenzivno rejo je značilno večje izločanje dušika, s tem pa se povečajo 
tudi izpusti amoniaka. V absolutnem smislu sta k zmanjšanju izpustov največ prispe-
vala perutninarstvo in prašičereja, saj se je število perutnine in prašičev v obravnavanem 
obdobju precej zmanjšalo. Veliko relativno povečanje izpustov pri konjih in drobnici je v 
absolutnem smislu nepomembno, saj ti izpusti kljub povečanju predstavljajo le 3,1 % vseh 
izpustov v kmetijstvu.

58   Volk, Tina et al. (2011): Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih razmer. Kmetijski inštitut Slovenije.

Grafikon 1: Struktura izpustov 
amonijaka v slovenskem 
kmetijstvu v letu 2011 (ARSO, 
marec 2013)
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K zmanjšanju izpustov amoniaka so pomembno prispevali tudi Uredba o varstvu voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL RS, št. 113/09 in 5/13), ki določa 
največjo dovoljeno obremenitev kmetijske zemlje z živino in omejuje rabo dušikovih 
gnojil na kmetijskih zemljiščih, ter kmetijsko okoljski ukrepi, ki so se ki so se začeli izva-
jati leta 2001 v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa in kasneje v okviru 
Programov razvoja podeželja za obdobje 2004–2006 in 2007–2013.

Obveznost Slovenije glede izpustov amoniaka je nacionalna zgornja meja emisij 20.000 
ton letno, ki jo je bilo treba doseči do 2010 in velja do 2020. Obveznost izhaja iz Göte-
borškega protokola, ki ga je Slovenija ratificirala leta 2004. Enaka zgornja meja emisij 
po letu 2010 izhaja tudi iz Direktive 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za 
nekatera onesnaževala zraka, ki je prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o naciona-
lnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (UL RS, št. 24/05 in 92/07). V 
letu 2012 so bili sprejeti amandmaji k Göteborškem protokolu, ki v prilogi II za Slovenijo 
določajo, da je treba do leta 2020 in naprej zmanjšati emisije amoniaka za 1 % (ali 186 
ton) glede na raven emisij v izhodiščnem letu 2005 – to predstavlja 18.647 ton (ARSO, 
marec 2013). Iz podatkov ARSO izhaja, da je ta cilj že dosežen, saj so se nacionalne emisije 
amoniaka v obdobju 2005 do 2011 zmanjšale za 1.440 ton. Zadnje uradne projekcije emisij 
predvidevajo, da bo raven nacionalnih emisij amoniaka v letu 2020 dosegla 18.290 ton, 
(oziroma z izvajanjem dodatnih ukrepov 17.620 ton), od tega 18.050 ton (oziroma z izva-
janjem dodatnih ukrepov 17.400 ton) iz kmetijstva (ARSO, marec 2013).

Delci
Preseganja mejnih vrednosti kakovosti zunanjega zraka za delce PM10 se pojavljajo po 
celi državi v urbanih okoljih, kjer je velik vpliv izpustov iz lokalnih virov (drobna kurišča, 
promet, gradbeništvo, industrija). Izpusti na podeželju pa prispevajo predvsem k tako 
imenovanemu ozadju onesnaženosti zraka. Ukrepi in omejitve glede emisij drobnih delcev 
PM10 ali PM2,5 iz kmetijske dejavnosti tako preko zniževanja ravni onesnaženosti ozadja 
posredno prispevajo k izboljšanju stanja kakovosti zraka po celi državi. V Operativnem 
program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10

59, ukrepi na področju 
kmetijstva zaradi preseganja mejnih vrednosti kakovosti zraka v državi niso predvideni.

V nacionalnih emisijskih evidencah so izpusti primarnih delcev obravnavani glede na 
velikost delcev. Skupni prah (TSP) zajema delce velikosti pod 100 μm, PM10 pa so delci z 
aerodinamskim premerom pod 10 μm in PM2,5 delci z aerodinamskim premerom pod 2,5 
μm. Zdravju škodljivi so predvsem drobni delci (PM10 in PM2,5).

Izpusti delcev v letu 2011 iz kmetijstva so bili 348 ton kot PM2,5, 2.650 ton kot PM10 in 
5.870 ton kot TSP, kar je prispevalo 2,3 % PM2,5, 14,3 % PM10 in 25, 3% TSP k celotnim 
izpustom na nacionalni ravni (ARSO, marec 2013).

Glede izpustov delcev ima Slovenija mednarodne obveznosti. V letu 2012 sprejeti amand-
maji k Göteborškem protokolu v prilogi II določajo, da je treba do leta 2020 in naprej 
zmanjšati emisije delcev PM2,5 za 25 % (ali 3.833 ton) glede na raven emisij v izhodiščnem 
letu 2005 – to je 15.332 ton (ARSO, marec 2013). To pomeni, da bi bilo treba glede na 
zadnje emisijske ocene znižati izpuste PM2,5 do leta 2020 in dalje pod prag 11.500 ton. 
Zadnje uradne projekcije emisij predvidevajo, da bodo ravni nacionalnih emisij PM2,5 
v letu 2020 znašale 7.880 ton (oziroma 7.600 ton z izvajanjem dodatnih ukrepov), pri 
čemer je prispevek iz kmetijstva 380 ton (ARSO, marec 2013). Živinoreja prispeva 150 
ton oziroma 39 % emisij iz kmetijstva. Glede na majhen prispevek kmetijstva k celotnim 
emisijam PM2,5 je pričakovati, da dodatni ukrepi v tem sektorju za doseganje ciljev 2020 iz 
amandmajev Göteborškega protokola ne bodo potrebni.

59   Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 je dostopen prek http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/
mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/operativni_programi/op_onesnazevanje_pm10.pdf.
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4.1.5.5 Podnebne spremembe
Nekatere podnebne spremembe utegnejo na kmetijstvo vplivati ugodno, večina vplivov pa 
bo najverjetneje neugodnih (Kajfež-Bogataj, 2005, Commission of the European Commu-
nities, 2008). 

Pozitiven vpliv strokovnjaki pripisujejo zlasti povečani koncentraciji ogljikovega dioksida 
v ozračju (večja fotosinteza in s tem večji pridelki) ter dvigu temperature (daljša vegetaci-
jska doba, večje možnosti gojenja toplotno zahtevnih rastlin, premik vegetacijskih pasov), 
ki pa jih potencialno spremljajo tudi negativni vplivi (manjši pridelek in slabša kakovost 
zaradi prezgodnjega dozorevanja, pogostejše škode ob spomladanskih slanah zaradi zgod-
nejšega olistanja in cvetenja). 

Med negativnimi vplivi podnebnih sprememb strokovnjaki opozarjajo predvsem na večjo 
pogostost in daljše trajanje zlasti spomladanske in poletne suše (manjši pridelek zaradi 
večje evapotranspiracija in stresa suše), izjemno negativni vplivi na kmetijsko pridelavo pa 
se pričakujejo tudi zaradi večje pogostosti ekstremnih vremenskih dogodkov (ekstremno 
visoke ali nizke temperature, pozne ali zgodnje slane, močan veter, žled, neurja s točo, 
poplave, močan veter). Poleg tega bo toplejše podnebje ugodnejše za razvoj bolezni in 
škodljivcev (Kajfež-Bogataj, 2005). 

Potrebe na področju prilagoditve slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe 
so velike, in sicer predvsem z vidika učinkovitejšega gospodarjenja z vodo (postavitev 
namakalne infrastrukture, učinkovitejši sistemi namakanja, uporaba odpadnih vod, 
shranjevanje meteorne vode, zmanjšanje izgub vode) ter postavitev sistemov za zaščito 
pred ekstremnimi vremenskimi pojavi (mreže proti toči, zaščita pred pozebo, protivetrni 
pasovi, zavetišča za živali na paši ipd.). Kažejo se tudi potrebe po prilagoditvi oziroma 
uvajanju ustreznih agro-tehniških ukrepov, kamor sodijo na primer izbor ustreznega kolo-
barja (boljše izkoriščanje razpoložljive vode, manjša nevarnost napada bolezni in škodl-
jivcev), prilagoditev datuma setve temperaturam in padavinam, izbiro primernih vrst in 
sort rastlin, ki so bolj odporne na ekstremne vremenske razmere, izboljšanje nadzora nad 
boleznimi in škodljivci (spremljanje stanja, integrirano varstvo), vzdrževanje mejic in 
drevja za zaščito pred vetrom, prilagoditvijo sistemov prezračevanja in hlajenja hlevov, 
izbira bolj prilagodljivih pasem domačih živali in prilagajanje krmnih obrokov (npr. ob 
vročinskem stresu) itd.60 

Temperature, padavine in evapotranspiracija
Povprečna letna temperatura povsod po državi kaže tendenco naraščanja. V obdobju 
1961–2011 se je ogrelo za okoli 1,7 stopinje celzija, na vzhodu nekoliko več kot na zahodu. 
Trend števila vročih dni raste, število ledenih dni pa pada. Dvig temperature je bil občuten 
v vseh letnih časih, le jeseni je bil trend neizrazit. Segrevanje je opazno tudi na dnevnih 
ekstremih, najnižji in najvišji temperaturi zraka. V obdobju 1987/88–2001/02 so prevla-
dovale mile zime, v zadnjih let pa je bilo spet več običajno hladnih zim. Od leta 1992 smo 
imeli nekaj zelo vročih poletij, izjemno vroče je bilo leta 2003, izrazito je od povprečja 
izstopalo tudi poletje 2012. Večina poletij od leta 1992 je bila toplejša glede na trideset 
letno obdobje pred tem.

60   Volk, Tina et al. (2011): Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih razmer. Kmetijski inštitut Slovenije.

Grafikon 2: Časovna poteka 
odklona povprečne tempe-
rature zraka pozimi (levo) 
in poleti (desno) glede na 
povprečje obdobja 1961–2011. 
Dodan je linearni trend  
spreminjanja temperature. 

Vir: Arhiv meteoroloških 
podatkov, ARSO, 2013
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Karta 8: Velikost linearnega 
trenda višine padavin po 
meteoroloških letnih časih 
v obdobju 1961–2011. Večji 
krogci predstavljajo statistično 
značilne trende pri 95 % stopnji 
zaupanja. 

Vir: Arhiv meteoroloških 
podatkov, ARSO, 2013

Na državni ravni se je letna višina padavin v obdobju 1961–2011 zmanjšala za okoli 160 
milimetrov. Upad je bil večji v zahodni in južni Sloveniji. Približno polovico zmanjšanja 
lahko pripišemo pomladi, v ostalih letnih časih pa je sprememba precej manjša. Za razliko 
od temperaturnih trendov so padavinski mnogo bolj razgibani, zlasti prostorska spremen-
ljivost je večja. Podatki o največji debelini snežne odeje povsod po državi kažejo tendenco 
upadanja, ki je najmanj izražena v visokogorju. 

Glede na izračunane trende je opaziti homogeno naraščanje števila dogodkov s padavinami 
nad 20 mm na Goričkem in Kozjanskem. Njihovo število pa upada v Slovenskem Primorju, 
v Alpah in na Dinarskem območju. Homogena območja naraščanja števila dogodkov s 
točo so opažena na Goriškem, na Notranjskem v pasu južno od Ljubljane, v delu Karavank 
in na zelo ozkem območju na Kozjaku. Pogostost toče pa je manjša v južnem predelu Juli-
jskih Alp, na širokem območju Štajerske in Prekmurja ter v Beli krajini z okolico. Lokalno 
se pojavljajo tudi zelo intenzivne padavine v trajanju nekaj ur ali dan, morda dva, ki lahko 

Karta 7: Velikost linearnega 
trenda povprečne temperature 
zraka v obdobju 1961–2011 na 
merilnih postajah

Vir: Arhiv meteoroloških 
podatkov, ARSO, 2013
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povzročijo plazenje terena in lokalne poplave (hudourniške poplave in plazovi septembra 
2007 na Gorenjskem in Štajerskem).

V okviru PRP 2007–2013 so podpore namenjale tudi učinkovitejšemu spopadanju s 
podnebnimi spremembami. Z dodatnimi sredstvi, ki jih je RS prejela iz naslova Evrops-
kega načrta za oživitev gospodarstva za nove izzive so bile podprte naložbe, ki prispevajo 
k izboljšanju učinkovitosti uporabe dušikovih gnojil , proizvodnje bioplina iz organskih 
odpadkov, naložbe v preventivne mehanizme proti škodljivim učinkom podnebnih 
razmer ter naložbe v tehnologije za varčevanje in shranjevanje vode. 

Predvsem zaradi dviga temperature se je povečala tudi evapotranspiracija. Skupaj z zman-
jšanjem višine padavin v pomladnem in poletnem času, večja evapotranspiracija povečuje 
verjetnost za pojav tako kmetijske kot hidrološke suše. Skoraj po vsej Sloveniji se je 
evapotransipracija v zadnjih štiridesetih letih poveča za več kot 10 %. Najbolj kritično je 
povečanje potencialne evapotranspiracije na območjih, ki so najmanj namočena in kjer se 
ukvarjajo z intenzivnim kmetijstvom (južna Primorska in severovzhodna Slovenija). Na 
teh območjih se je evapotranspiracija v zadnjih štiridesetih letih povečala za več kot 15 %, 
na posameznih delih Primorske celo za več kot 20 %.

Sprememba dolžine rastne dobe
Dvig povprečne temperature zraka in povečana pogostnost dni s temperaturo nad vegetaci-
jskim pragom vpliva na podaljševanje dolžine letne rastne dobe. V obdobju (1961–2012) 
je dolžina letne rastne dobe sicer nehomogena z močnim sipanjem, podrobnejša analiza 
drsečih pet letnih povprečij pa je pokazala rahlo ciklično nihanje. Zadnji cikel drsečih pet 
letnih povprečij nakazuje na podaljševanje trajanja letnega rastnega obdobja od devetde-
setih let dalje, na kar opozarja tudi primerjava povprečja 1961–1990 s povprečjem 1991–
2012. Na podlagi različnih mednarodnih raziskav je bilo ugotovljeno, da se je dolžina letne 
rastne dobe spremenila tudi v širšem evropskem prostoru, najbolj vzdolž obale Atlan-
tika, na Britanskem otočju, Danski, v osrednjem delu Evrope, kamor sodi tudi Slovenija, v 
osrednji Italiji, osrednji in južni Španiji in v Turčiji. 

Podaljšanje letne rastne dobe vpliva na povečanje količine pridelka in možnost gojenja novih 
rastlinskih vrst, ki sicer za določeno območje niso bile primerne. Uvajanje novih vrst kmeti-
jskih pridelkov in novih sort pa bo lahko povzročilo širjenje plevelov, škodljivih žuželk in 
rastlinskih bolezni. Prilagajanje drugačni dolžini rastnega obdobja se kaže v postopnih spre-
membah kmetijske tehnologije, ki je zaradi narave pridelave dolgotrajen proces.

Karta 9: Sprememba 
povprečne letne potencialne 
evapotranspiracije v obdobju 
1971–2010. 

Vir: Arhiv meteoroloških 
podatkov, ARSO, 2013
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4.1.6 Podeželje

Čeprav opredelitev podeželja, ki jo podaja OECD, slovensko ozemlje v celoti opredel-
juje kot podeželsko, lahko med posameznimi podeželskimi območji v Sloveniji opazimo 
velike razlike v gospodarski in razvojni uspešnosti, ki so rezultat kompleksnih medse-
bojnih vplivov in interakcij različnih vrst kapitala: ekonomskega, človeškega, socialnega, 
kulturnega in okoljskega. V strokovni literaturi so se tako oblikovale različne tipologije 
podeželskih območij v Sloveniji. 

Poskus tipizacije podeželskih območij z vidika zmožnosti aktiviranja endogenih razvojnih 
potencialov identificira tri tipe podeželskih območij v Sloveniji61:

•  dobro dostopna podeželska območja na ožjem vplivnem območju glavnih infrastruk-
turnih osi, to je slovenskega avtocestnega križa, ki je izpostavljen zelo intenzivni subur-
banizaciji; 

•  podeželska območja, ki so nekolika odmaknjena od avtocestnega koridorja, vendar pa 
lahko zaradi spodbujevane gradnje cestnega omrežja, motorizacije in policentrizma z 
lociranjem drobnih gospodarskih obratov govorimo o dobro dostopnem in ne odmakn-
jenem podeželju. Ta del podeželskih območij je v slovenskih razmerah prostorsko najob-
sežnejši. Zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest svoj potencial delovne sile dnevno 
unovči drugje (na podeželskih območjih z velikim pritiskom na endogene potenciale ali 
na mestnih območjih), manjši del te delovne sile ima agrarno ali neagrarno zaposlitev 
doma ali pa v bližnjih podeželskih središčih nižje stopnje središčnosti. 

•  gospodarsko depresijska in depopulacijska območja, katerih podeželska območja so 
večinoma osamljena in slabotna pri aktiviranju endogenih potencialov. Običajno so 
sicer nekoliko težje dostopna, večinoma vsa obrobna in obmejna in se soočajo s stalno 
depopulacijo. Ker v bližini ni večjih in ustreznih privlačnih zaposlitvenih središč, se 
prebivalstvo usmerja k gospodarskim središčem, ki so običajno precej oddaljena ali jih 
je najti na drugi strani slovenske državne meje.

Na osnovi preučevanja raznolike gospodarske in razvojne uspešnosti je nastala tudi 
tipologija „ekonomske in razvojne uspešnosti slovenskih občin“. Avtorji omenjene 
tipologije, A. Perpar in sodelavci (2013), na osnovi te tipološke členitve slovenske občine 
razvrstijo v štiri skupine, ki se raztezajo od tistih ekonomsko najmanj uspešnih, razvojno 
problematičnih občin (1) in nekoliko bolj gospodarsko uspešnih in učinkovitih občin (2) 
do demografsko najbolj stabilnih, ki so tudi razvojno najbolj trajnostno naravnane (3) 
oziroma gospodarsko najuspešnejših občin (4). 

Ključni dejavniki, ki vplivajo na raznolikost, so socio-ekonomsko stanje in ekonomska 
moč prebivalstva ter njegova izobrazbena struktura, struktura gospodarskih dejavnosti 
v posamezni občini ter njihova produktivnost, odmaknjenost občine od gospodarskih 
centrov in centrov odločanja, podjetniška iniciativnost ter inovativnost, intenzivnost inve-
stiranja ter tudi dobre demografske razmere. Med pomembnejše dejavnike lahko uvrstimo 
tudi brezposelnost, gospodarsko moč kmetij, starostno strukturo prebivalstva, gostoto 
poselitve ter angažiranost in organiziranost civilne družbe. Del variabilnosti v pojasnje-
vanju raznolikosti med občinami je mogoče pripisati tudi „nestvarnim“ dejavnikom, med 
katere lahko štejemo obstoj in stopnjo razvitosti javnih in zasebnih partnerstev ter razvo-
jnih omrežij, socialni kapital lokalnih skupnosti ter nenazadnje tudi sposobnosti vodstev 
občin za izrabo razvojnih potencialov in odpravljanje težav. 

Raznolika gospodarska in razvojna uspešnost posameznih občin je po navedbah omen-
jenih avtorjev rezultat kompleksnih medsebojnih vplivov in interakcij različnih vrst kapi-
tala: ekonomskega, človeškega, socialnega, kulturnega ter okoljskega. Vsakega od omen-
jene vrste kapitala določajo različni dejavniki. Kapital je neenakomerno razporejen po 
posameznih območjih. Ta imajo pogosto še neizrabljene endogene potenciale, ki jih je 
mogoče z ustreznimi pristopi in dejavnostmi bolje izrabljati in s tem prispevati k večjemu 
blagostanju in kakovosti bivanja. S tem prispevamo tudi k ohranjanju poseljenosti 
podeželja, njegove naravne in kulturne dediščine ter tudi k skupnemu razvoju celotne 

61   Povzeto po Potočnik Slavič, I. (2008): Endogeni razvojni potenciali podeželja. Doktorska disertacija.
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družbe. Izboljšanje pogojev za bivanje in infrastrukturne opremljenosti ter dostopnosti do 
storitev podeželskih območij lahko igra pomembno vlogo pri krepitvi povezav med mesti 
in podeželjem, pri ustvarjanju nekmetijskih zaposlitev na podeželju, upravljanju z nara-
vnimi viri ter tako prispeva k trajnostnemu razvoju podeželskih območij.62  

4.1.6.1 Podjetništvo 

Pomen MSP pri ustvarjanju prihodkov in delovnih mest
V letu 2011 je bilo evidentiranih 169.360 podjetij, od tega 159.986 mikropodjetij, 6.950 
majhnih podjetij, 2.082 srednje velikih podjetij in 342 velikih podjetij. Glede na število 
zaposlenih, so prevladovala mikropodjetja (94,5 %). Kljub temu pa so največ prihodka 
ustvarila srednje velika podjetja (26,4 %) in velika podjetja (33,5 %), ki so zaposlovala več 
kot polovico (55,4 %) vseh oseb, ki so delala v podjetjih.

Kljub upadanju števila zaposlenih je bilo ustvarjenega za 4,7 % več prihodka. Ševilo 
podjetij in njihov prihodek sta se najizraziteje povečala v dejavnostih oskrba z električno 
energijo, plinom ter paro in oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 
okolja. Število oseb, ki delajo, in njihov prihodek pa sta naizraziteje padla v gradbeništvu. 

V letu 2011 je bilo 59,2 % vseh podjetij kohezijske regije zahodna Slovenija lociranih v 
osrednjeslovenski statistični regiji. Zaposlovala so 67,1 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila 
največ prihodka (72,6 %) v zahodni Sloveniji. 

V vzhodni Sloveniji sta bili v ospredju dve regiji, in sicer tako po številu podjetij, osebah, 
ki delajo, v teh podjetjih in prihodku; to sta bili podravska in savinjska statistična regija. 
V podravski statistični regiji je bilo evidentiranih 31,6 % vseh podjetij vzhodne kohezijske 
regije zaposlovala so 32,2 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila 29,1 % prihodka v tej kohezi-
jski regiji. V savinjski statistični regiji pa je bilo 24,9 % vseh podjetij vzhodne kohezijske 
regije. Ta podjetja so zaposlovala 26,7 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila 27,5 % prihodka 
v tej kohezijski regiji.

Socialno podjetništvo
Visoka stopnja brezposelnosti v Sloveniji predstavlja velik družbeno-ekonomski izziv. Še 
zlasti je problematična brezposelnost mladih in starejših ter marginaliziranih družbenih 
skupin. Socialno podjetništvo je lahko eden pomembnih vzvodov za premagovanje 
revščine in socialne izključenosti, še zlasti najbolj ranljivih družbenih skupin, ter s tem 
doseganje ciljev vključujoče rasti iz Strategije Evropa 2020. Socialno podjetništvo je 
družbeno odgovorno podjetništvo, ki pa je lahko ravno tako produktivno in konkurenčno. 

Iz osnutka Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012–2015 izhaja, da 
tovrstno podjetništvo pomembno prispeva k razvoju novih proizvodov in storitev v 
javnem interesu, razvoju podjetništva na novih načelih, ki pomenijo večjo družbeno 
odgovornost, razvoju podeželja, enakomernemu regionalnemu in lokalnemu razvoju in k 
usposabljanju in zaposlovanju ranljivih skupin na trgu dela.

V Sloveniji je registriranih zgolj osem gospodarskih subjektov s statusom socialnega 
podjetja (evidenca socialnih podjetij MDDSZ – februar 2013), od tega dva s področja 
kmetijstva in živilstva, ki opravljata socialno varstvo brez nastanitve. 

Potencial za ustanavljanje socialnih podjetij na podeželju je torej še velik, prav tako je širok 
nabor področij, ki jih je zakon, ki ureja socialno podjetništvo, predvidel za izvajanje dejav-
nosti socialnega podjetništva. Z vidika razvoja podeželja je potrebno še zlasti izpostaviti 
področje ekološke pridelave in predelave, turizma ter ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine na podeželju, socialno-varstvenih storitev, usposabljanja, varstva okolja, spod-
bujanja uporabe obnovljivih virov energije, spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti itd.

62   Povzeto po Perpar A., Kastelec D. in Udovč A. (2013): Dejavniki raznolike ekonomske in razvojne uspešnosti slovenskih občin. Gradivo 
pripravljeno za namen 6. konference DAES, 18. in 19. april 2013, Krško. 
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Preglednica 12: Število 
družinskih kmetij  
z dopolnilnimi dejavnostmi; 
2000 in 2010 

Vir: SURS Vir: SURS, 2013

Dopolnilne dejavnosti
Večina slovenskih kmetij zaradi specifične agrarne strukture ne more preživeti le z dohodki 
iz kmetijstva. Le slaba petina jih pridobiva dohodek izključno iz kmetijstva, preostale pa 
iz drugih virov na ali izven kmetije.63 Ena izmed pojavnih oblik diverzifikacije dohodka 
na kmetiji so dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Ti potenciali so tako vitalnega pomena za 
razvoj kmetij, lokalnih skupnosti in podeželja nasploh. 

Dopolnilne dejavnosti omogočajo kmetiji boljšo izrabo njenih proizvodnih zmogljivosti 
ter delovne sile družinskih članov. Z različnimi oblikami dopolnilnih dejavnosti se je v 
letu 2010 ukvarjalo 12.517 kmetijskih gospodarstev. Po podatkih popisa kmetijstva 2010 
se je skoraj dve tretjini vseh kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilno dejavnost 
na kmetiji, ukvarjalo z gozdarstvom. Med ostalimi izstopajo predvsem štiri dejavnosti: 
različne oblike predelave hrane, turizem na kmetijskih gospodarstvih, predelava lesa ter 
storitve s kmetijsko mehanizacijo. V primerjavi z letom 2000 se je povečalo le število 
gospodarstev z dopolnilno dejavnostjo predelave hrane, medtem ko se je število gospo-
darstev z ostalimi dopolnilnimi dejavnostmi zmanjšalo. 

V Sloveniji je bilo v letu 2009 91.332 ležišč64, namenjenih za turizem, v letu 2010 pa 
117.947 ležišč v 42.414 sobah. Od tega predstavljajo ležišča v hotelskih sobah okoli 35 % 
vseh razpoložljivih turističnih ležišč.65

Število Indeks
2010/00

Struktura (%)

2000 2010 2000 2010

Gospodarstva z vsaj eno dopolnilno dejavnostjo 3.987 12.517

Predelava mesa 221 155 70,1 5,3 1,1

Predelava mleka 247 242 98,0 5,9 1,7

Predelava sadja in zelenjave 394 502 127,4 9,5 3,5

Druge dejavnosti, povezane s predelavo hrane 172 1.637 951,7 4,1 11,5

Predelava lesa 699 513 73,4 16,8 3,6

Opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo za druge 750 310 41,3 18,1 2,2

Turizem na kmetijskem gospodarstvu 692 642 92,8 16,7 4,5

Domača obrt 268 167 62,3 6,5 1,2

Ribogojstvo 75 28 37,3 1,8 0,2

Gozdarske storitve 200 173 86,5 4,8 1,2

Gozdarstvo - 9.078 - - 63,7

Trgovina z lesom 104 26 - 2,5 -

Komunalne storitve 330 328 99,4 7,9 2,3

Proizvodnja in trženje energije iz obnovljivih virov energije - 78 - - 0,5

Drugo - 407 - - 2,9

Kot izhaja iz Zaključnega poročila o rezultatih ciljnega raziskovalnega projekta »Poten-
ciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju«66 predstavljajo dopolnilne 
dejavnosti predvsem eksistenčno funkcijo kmetijam, saj zaradi prepočasnih in skromnih 
izboljšav agrarne strukture ter zmanjševanja števila družinskih kmetij le-te težko izpol-
njujejo strateške funkcije, predvidene v okviru eko-socialnega modela kmetijstva. Pri 
večini kmetij se za registracijo dopolnilne dejavnosti odločajo na podlagi kombinacije 
več razlogov. Pri tem je odločujoč dejavnik tudi bližina trga oziroma neka druga turis-
tična privlačnost, večja podjetniška iniciativnost, večje možnosti za zaposlitev družinskih 
članov izven kmetije, pa tudi demografske značilnosti. Iz omenjenega poročila izhaja, da 

63   Cunder, T., 2006. Slovensko podeželje in nova strategija razvoja. Dela, 25, str. 147–158 
64   http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=322
65  http://www.stat.si/doc/statinf/21-SI-O16-1101.pdf 
66   Potočnik Slavič, I., 2012: Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 

(http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PJWQW4FR/d16200d2-77a1-45eb-8324-c37163f81489/PDF, citirano: 14. .3 2013)
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je število registriranih dejavnosti tako večje na območjih, ki so tudi sicer gospodarsko 
bolje razvita in infrastrukturno opremljena. 

4.1.6.2 Naravna in kulturna dediščina
Značilne krajine in ekosistemi so zavarovani v okviru Triglavskega narodnega parka, 
treh regijskih parkov (Kozjanski regijski park, Regijski park Škocjanske jame, Notran-
jski regijski park) in 40 krajinskih parkov, območja Slovenija ima tudi bogato kulturno 
dediščino (nepremična, premična, nesnovna), ki jo sestavljajo številne dediščine, npr. 
dediščina stavbarstva, dediščina kulture bivanja, dediščina kulinarike, dediščina oblačil-
nega videza, dediščina glasbe, dediščina plesa, dediščina rokodelstva,dediščina šeg 
in navad, dediščina znanja itn. Povečuje se število vpisanih enot nepremične kulturne 
dediščine, ki je med letoma 2007–2012 naraslo z 24.120 na 29.104. Kot tip dediščine 
prevladuje stavbna dediščina (Register nepremične kulturne dediščine, 2012). V letu 
2011 je imelo status naravne vrednote 14.970 vreden del narave, od tega 5.887 naravnih 
vrednot in 9083 podzemnih jam (ARSO, Naravne vrednote, 2011). V gozdnem prostoru 
leži več kot 3.700 enot kulturne dediščine, v katerih je gozd pomembna prvina ali jih 
celo sooblikuje. Gozdovi nudijo še veliko neizkoriščenih možnosti za razvoj turizma v 
povezavi s popularizacijo kulturne dediščine, ki vključuje izboljšanje vedenja in zavedanja 
o njenem pomenu za ohranjanje in razvoj kulturne raznolikosti Slovenije.

4.1.6.3 Turizem
Pomen slovenskega turizma v zadnjih letih v Sloveniji hitro narašča. V obdobju 2005–
2012 so prilivi iz naslova izvoza potovanj narasli kar za 38,7 %, prihodi turistov za 35,5 
% in prenočitve za 23,5 %. Turizem je tudi pomembna izvozna dejavnost, saj v plačilni 
bilanci Slovenije predstavlja 40 % izvoza storitev. V letu 2012 so prilivi iz naslova izvoza 
potovanj (potrošnja tujih turistov v Sloveniji) znašali preko 2 milijardi evrov, kar pred-
stavlja 7,6 % delež celotnega izvoza Slovenije (Banka Slovenije, 2012). Leta 2011 je bilo v 
tem sektorju v Sloveniji neposredno zaposlenih 3,9 % vseh zaposlenih (svet 3,3 %). V letu 
2011 so prilivi iz turizma (delež v celotnem izvozu) znašali 8,8 %, (svet 5,3 %), investicije v 
turizem pa so v istem letu znašale 9,9 % glede na vse naložbe (svet 4,9 %) (Vlada RS, 2012). 
Skupno število delovnih mest, povezanih s turizmom (neposredna in posredna), je bilo v 
Sloveniji 105.500 oziroma 13,1 %. V istem letu pa so investicije v turizem znašale kar 13,1 
% glede na vse naložbe (svet 4,7 %) (WTTC, 2013). Slovenija se je po indeksu turistične 
konkurenčnosti v letu 2012 uvrstila na 36. mesto med 140 državami (med 42 evropskimi 
državami na 24. mesto) in glede na leto 2011 nazadovala za tri mesta, čeprav je to za 8 
mest bolje od leta 2007. Po anketi med tujimi turisti v RS, ki jo je izdelal SURS, je največ 
tujih turistov, ki so bivali v hotelih in kampih, oceno odlično dodelilo naravnemu okolju 
(63 %), varnosti med bivanjem (49 %) ter gostoljubnosti domačega prebivalstva (45 %). 
Največ negativnih ocen (zelo slabo in slabo) pa so turisti prisodili ponudbi kulturnih 
prireditev (8 %) ter kakovosti cest in storitev ob cestah (7 %) (SURS, 2013).

4.1.6.4 Proizvodnja in raba obnovljivih virov energije ter energetska učinkovitost

Proizvodnja in raba obnovljivih virov energije
Leta 2010 je delež energije iz obnovljivih virov v skupni oskrbi z energijo znašal 15 %. Od 
leta 2005 do leta 2010 se je tako količina obnovljivih virov v oskrbi z energijo povečala za 
okoli 38 %. Med obnovljivimi viri energije v oskrbi z energijo sta leta 2010 prevladovala 
les in druga trdna biomasa; njun delež je znašal 54 % (največ lesa se porabi v gospodin-
jstvih). Sledila je hidroenergija s 36 %. Ostali obnovljivi viri, ki jih izkoriščamo v Sloveniji 
so: odlagališčni plin, plin iz čistilnih naprav ter ostali bioplini, geotermalna energija, 
sončna energija ter biogoriva. Obsegali so manjše deleže, vendar njihova uporaba precej 
narašča. S proizvodnjo in trženjem energije iz obnovljivih virov se v Sloveniji ukvarja 78 
družinskih kmetij (SURS, 2010). 

Leta 2011 je raba obnovljivih virov energije znašala 949 ktoe (13,2 %), kar je 10 % manj 
kot leto prej. Glede na leto 2000 pa je bila višja za 20 %. Največji delež je imel les in druga 
trdna biomasa s 54,6 %, drugi najpomembnejši vir je vodna energija z 32,3 %. Ostali viri so 
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geotermalna energija s 4 %, tekoča biogoriva s 3,8 %, bioplin prav tako s 3,8 % ter sončna 
energija z 1,5 %.

Letno se v Sloveniji za toplotne energetske namene porabi 1,3 milijona m3 lesa bruto 
(biomase) s katerim se proizvede 415 PJ toplotne energije.

Glavni obnovljivi vir energije v Sloveniji, ki izvira iz kmetijstva, je bil v letu 2011 bioplin. 
Drugi kmetijski viri obnovljive energije (bioetanol, slama, zunajgozdni nasadi hitro-
rastočih drevesnih in grmovnih vrst) še niso zaživeli. Razvoj kmetijskih bioplinskih 
naprav se je v Sloveniji začel po letu 2002. Te poleg gnojevke ali gnoja uporabljajo tudi 
druge substrate, povečini energetske rastline, ki imajo visoko vrednost metana oziroma 
bioplina. 

Konec leta 2011 je bilo glede na podatke Javne agencije RS za energijo v Sloveniji 22 biop-
linskih naprav s skupno nazivno močjo 27 MWel. Do konca leta 2011 se je bioplin upora-
bljal le za proizvodnjo električne in toplotne energije. Proizvedena toplotna energija pa je 
pogosto premalo izkoriščena. Uporaba biometana (dodatno prečiščenega bioplina) kot 
pogonskega goriva še ni stekla, čeprav je bilo v Sloveniji v letu 2011 že nekaj osebnih vozil 
in avtobusov, ki jih poganja stisnjen zemeljski plin ali bioplin (biometan).

V zadnjih letih je opazen visok porast rabe toplotnih črpalk, njihova statistična obravnava 
pa tudi na EU nivoju še ni čisto dorečena. Geotermalna energija se uporablja za proiz-
vodnjo toplote, v največji meri v zdraviliščih, v zadnjem obdobju pa tudi za ogrevanje rast-
linjakov (proizvodnja orhidej in paradižnika). Sončna energija se v največji meri upora-
blja za segrevanje sanitarne vode (ocena za leto 2008 8,1 ktoe), medtem ko je k proizvodnji 
električne energije prispevala 0,18 ktoe. Sončne elektrarne so v zadnjih letih v velikem 
porastu, na kar je pomembno vplivala sprememba glede fiksnih odkupnih cen električne 
energije od kvalificiranih proizvajalcev (vir: ARSO). Pred letom 2005 so bile v Sloveniji tri 
sončne elektrarne s skupno močjo 13, 1 kW. Avgusta 2012 jih je bilo skupno 1960, katerih 
skupna moč znaša 141,5 MW (Slovenski portal za fotovoltaiko, 2012). 

Deleži proizvedene električne energije iz obnovljivih virov so bili v letu 2010 naslednji: 95 
% električne energije je bilo proizvedene v hidroelektrarnah, dobra 2 % iz lesa in lesnih 
ostankov, 1 % iz bioplina, 2 % pa skupaj iz ostalih virov (deponijski odlagališčni plin, foto-
voltaika, plin iz čistilnih naprav in industrijski odpadki). Izrazit porast proizvedene elek-
trične energije je bil v letu 2010 zabeležen pri fotovoltaiki (za 222 %) in bioplinu (za 117 
%), vendar so bile proizvedene količine še vedno relativno skromne in so skupaj dosegle 
manj kot pol odstotka celotne proizvedene električne energije v Sloveniji (SURS, 2011).

Pridelava oljnic, med kateri je za energetske namene pomembna oljna ogrščica, se v 
Sloveniji počasi povečuje. V letu 2000 je bilo z oljno ogrščico posejanih 122 hektarjev 
njivskih površin v letu 2010 pa že 5.303 hektarjev (SURS, 2011). Na kmetijah je sicer 
nekaj manjših oljarn za stiskanje oljne ogrščice, vendar tam pridobljeno olje ni namen-
jeno prodaji za izdelavo biodizla. Uporaba čistega rastlinskega olja, pridobljenega iz oljne 
ogrščice kot goriva za pogon dizelskih vozil, v Sloveniji predstavlja neznaten delež.

Energetska učinkovitost
Velik porast cen energije kot enega ključnih inputov za kmetijstvo pomembno prispeva 
k zaostrovanju cenovno-stroškovnih razmerij v kmetijstvu, kar se odraža tudi na ekon-
omskih rezultatih v kmetijstvu, predvsem nihanju dohodkov. Po podatkih za leto 2011 
je bila rast cen energije v kmetijstvu nadpovprečno visoka. Realno so se cene energije 
povečale za 13,2 %, nominalno pa za 15,3 % in so v letu 2011 dosegle najvišjo raven doslej. 

Poraba energije v kmetijstvu je izražena z neposredno porabo plinskega olja, bencina 
in električne energije ter s posredno porabo za proizvodnjo mineralnih gnojil. Največji 
delež od skupne porabe energije v kmetijstvu predstavlja plinsko olje za pogon kmeti-
jskih strojev (42,6 %). Sledijo energija za proizvodnjo mineralnih gnojil (42,6 %), elek-
trična energija (4,6 %) in bencin (3,2 %). Poraba plinskega olja v kmetijstvu je v Sloveniji 
od leta 1992 do leta 2004 upadla za 11,7 %. Manj se porabi tudi bencina, in sicer od leta 
1991 do leta 2000 za 33,1 %. Porabi električne energije sledimo le v letih 2000–2004. V 
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tem obdobju se je zmanjšala za 8,6 %. Od leta 1998 upada tudi poraba energije za proiz-
vodnjo mineralnih gnojil. 

Dejavniki, ki povečujejo porabo energije v Sloveniji, so: razdrobljenost kmetijskih zeml-
jišč, zastarelost strojnega parka, dolge zime in tako večje potrebe po konzervirani krmi za 
domače živali ter tradicionalni načini obdelave tal z oranjem. Po porabi energije je ugoden 
razmeroma majhen delež pridelave kmetijskih rastlin v ogrevanih rastlinjakih.

V letu 2010 so na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji uporabljali 101.756 lastnih dvoosnih 
traktorjev. To pomeni, da se je imelo kmetijsko gospodarstvo v lasti in uporabi povprečno 
1,4 dvoosnega traktorja. Podatki o povprečni starosti registriranih traktorjev pa kažejo, 
da so (bili) traktorji na slovenskih kmetijah v povprečju tudi stari, in sicer povprečno več 
kot 21 let67.

Zaradi naraščanja cen energije se kmetijska gospodarstva odločajo za naložbe v dvig ener-
getske učinkovitosti. 

4.1.6.5 Infrastruktura

Prometna infrastruktura ter vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Javne ceste so v letu 2009 znašale skupaj 38,9 tisoč kilometrov. V letu 2000 so gramozne 
ceste predstavljale 28,6 % vseh javnih cest, kar pomeni, da je pokritost podeželja z moderno 
cestno infrastrukturo dobra. Država in lokalne skupnosti v zadnjem času namenjajo 
večjo skrb kolesarski infrastrukturi, v letu 2009 je bilo kolesarskih poti 63,8 kilometrov. 
Vlaganje v kolesarsko infrastrukturo se pogosto dopolnjuje s pobudami na regionalni in 
lokalni ravni v obliki skupnih naložb v kolesarske povezave, ki imajo večinoma turistični 
in rekreacijski pomen.

Vodovodno omrežje je v letu 2010 obsegalo 21.082 kilometrov, kanalizacijsko pa 7.560 
kilometrov.

Dolžina (km) 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010

Vodovodno omrežje 13.433 16.164 18.503 19.550 20.779 20.895 21.082

Kanalizacijsko omrežje 4.275 5.247 5.496 6.241 6.673 7.215 7.560

Večina vode iz javnega vodovoda se v Sloveniji načrpa iz podzemnih virov. Po zadnjih 
podatkih (ti so iz leta 2010), je bil ta delež 98 %; le majhen del vode, komaj 2 odstotka, pa 
se načrpa iz površinskih voda. Oskrba s pitno vodo iz površinskih voda se zaradi njene 
slabe kakovosti z leti še zmanjšuje. 

V letu 2010 je bilo v Sloveniji porabljenih skupaj – za različne namene – 125 milijonov m3 
načrpane vode, in sicer: 

•  85 milijonov m3 vode za gospodinjstva;
•  31 milijonov m3 vode za druge gospodarske in negospodarske dejavnosti; 
•  6 milijonov m3 vode je bilo dobavljenih drugim vodovodnim sistemom;
•  3 milijoni m3 vode iz hidrantov so bili porabljeni za potrebe gasilcev, za čiščenje cest, ulic. 

Poraba vode v gospodinjstvu ter v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih na prebiv-
alca se od leta 2008 bistveno ne spreminja: v zadnjih letih se je skupna količina porabljene 
vode zmanjšala za 0,2 %, tj. na 84,5 milijona m3 vode oziroma na 57 m3 vode na prebivalca 
(v letu 2010), to je približno 117 litrov na prebivalca na dan v Sloveniji. 68

67  Potočnik Slavič, I., 2012: Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
(http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PJWQW4FR/d16200d2-77a1-45eb-8324-c37163f81489/PDF, citirano: 14. .3 2013)

68  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4565

Preglednica 13: Dolžina vodo-
vodnega in kanalizacijskega 
omrežja v Sloveniji

Vir: SURS, 2013
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Izgube vode v omrežju se vztrajno povečujejo. Povečevanje izgub vode je posledica zastarelih 
in dotrajanih vodovodnih sistemov. V letu 2010 je izguba vode znašala 47 milijonov m3. 

Količina odpadnih voda, ki odteka po javnih kanalizacijskih sistemih, narašča. V letu 
2010 je tako po javnih kanalizacijskih sistemih odteklo 173 milijonov m3 odpadne vode 
različnega izvora. Tudi količina prečiščene odpadne vode je vsako leto večja. V letu 2010 je 
bilo prečiščenih skoraj 127 milijonov m3 odpadne vode ali več kot 73 % vse odpadne vode. 
V Sloveniji uporablja čistilne naprave okoli 52 % prebivalcev (podatek za leto 2009).69 

Širokopasovne internetne povezave
Leta 2011 je bilo v Sloveniji 24,1 širokopasovnih povezav na 100 prebivalcev, kar je manj 
od povprečja EU (26,5). V prvem četrtletju 2011 je imelo dostop do interneta 73 % gospo-
dinjstev, to je za 5 odstotnih točk več kot v prvem četrtletju 2010. Tudi delež gospodin-
jstev, ki za dostop do interneta uporablja širokopasovne povezave, se povečuje; v prvem 
četrtletju 2011 je bilo takih gospodinjstev že 67 %. Konec leta 2008 je bila na podeželskih 
območjih v Sloveniji pokritost z internetno povezavo DSL 83 %.

4.1.6.6 Krepitev socialnega kapitala preko lokalnih razvojnih partnerstev
Slovenija ima več kot dvajsetletne izkušnje z izvajanjem programov celovitega razvoja 
podeželja in aktivnim vključevanjem lokalnih skupnosti in prebivalstva v razvojno načr-
tovanje. Prelomnico na tem področju je pomenil začetek programov Celostnega razvoja 
podeželja in obnove vasi (CRPOV) v letu 1990, ki so bili sčasoma nadomeščeni z Razvo-
jnimi programi podeželja. S tem so bile vzpostavljene možnosti za oblikovanje učinkovitih 
lokalnih razvojnih partnerstev in podlaga za izvajanje ukrepov 4. osi LEADER v okviru 
PRP 2007–2013, katerih cilj in namen je povečati vključenost lokalnega prebivalstva v 
določanje lokalnega razvoja.

V obdobju 2007–2013 je bilo v okviru ukrepov 4. osi vzpostavljenih 33 lokalnih akci-
jskih skupin, s katerimi je pokrito več kot 90 % ozemlja RS. Lokalne akcijske skupine 
so medsebojno precej različne, tako po načinu upravljanja, uspešnosti črpanja sredstev 
kot tudi kakovosti, inovativnosti in trajnosti projektov. Projekti lokalnih akcijskih skupin 
so zelo raznoliki od prenosa znanja (osveščanja, informiranja, usposabljanja) na najra-
zličnejših področjih (tradicionalna znanja, podjetništvo, pomen lokalne, sonaravne pride-
lave (npr. eko vrtovi pri šolah in vrtcih), pomen obnovljivih virov energije itd.), spodbu-
janja povezovanja med proizvajalci in v lokalne oskrbne verige do promocije območja in 
njegovih potencialov (naravne in kulturne dediščine): vzpostavljanje muzejev na prostem, 
ureditve tematskih poti, parkov, izvedba kulturnih prireditev ipd. 

Vsebinsko se projekti lokalnih akcijskih skupin navezujejo pretežno na cilje, povezane z 
dvigom kakovosti življenja na podeželju. Čeprav projekti LEADER novih delovnih mest 
neposredno ne ustvarjajo, pa ugotavljamo, da skupaj z drugimi iniciativami soustvarjajo 
ugodnejše okolje za razvoj in krepitev endogenih potencialov na določenem območju, 
zlasti okoljskega, človeškega in socialnega kapitala, ter pri lokalnem prebivalstvu poveču-
jejo občutek pripadnosti območju, kar lahko dolgoročno spodbudi tudi nastajanje novih 
delovnih mest. 

69  SURS, 2010
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4.2 SWOT analiza
S = strength, W= weakness, O = opportunity, T = threat

Prednosti (S)

1.  Postopno izboljševanje stopnje izobrazbe v kmetijstvu.
2.  Obstoj mreže javnega svetovanja, ki je dostopna po celotni državi.
3.  Kakovostne strokovne institucije in organizacije s področja raziskovanja, izobraže-

vanja in svetovanja. 
4.  Sproženi procesi prestrukturiranja, ki se kažejo v povečevanju usposobljenosti in stopnje 

izobraženosti, specializaciji in koncentraciji kmetijskih gospodarstev in zemljišč.
5.  Mladi prevzemniki so v povprečju višje izobraženi kot splošna populacija nosilcev 

kmetijskih gospodarstev.
6.  Ustrezni pogoji za namakanje (razpoložljivost vode, padavin)
7.  Trend postopnega zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in amoniaka iz kmetijstva.
8.  Zaradi razmeroma neugodnih naravnih razmer prevladuje povečini manj intenzivno, 

trajnostno naravnano kmetijstvo.
9.  Trend povečevanja vlaganj v energetsko učinkovitost.
10.  Velik naravni potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.
11.  Visoka stopnja ohranjenosti narave biotske raznovrstnosti v državi.
12.  Obstoj shem kakovosti in rast števila uspešno registriranih proizvodov iz shem kakovosti.
13.  Obstoj tradicije zadružništva ter povečevanje interesa za alternativne oblike združe-

vanja ter velik neizkoriščen potencial gozda.
14.  Povečevanje št. dopolnilnih dejavnosti in novoustanovljenih mikro in malih podjetij 

na podeželju.
15.  Pridobljene izkušnje z izvajanjem lokalnih razvojnih pobud

Slabosti (W)

1.  Kljub določenim pozitivnim premikom še vedno prenizka stopnja usposobljenosti in 
informiranosti ter prenosa znanja.

2.  Pomanjkanje dostopa do specializiranih svetovalnih storitev.
3.  Prešibko sodelovanje med strokovnimi institucijami, organizacijami s področja razi-

skovanja, izobraževanja in svetovanja ter končnimi uporabniki za razvoj, testiranje, 
uvajanje in diseminacijo najsodobnejših znanj in inovacij.

4.  Prenizka ekonomska in okoljska učinkovitost ter velika izpostavljenost podnebnim 
spremembam.

5.  Mlajše generacije v kmetijstvu ne vidijo priložnosti za nadaljevanje poklicne poti v 
kmetijstvu. 

6.  Premajhen delež namakanih površin, vodnih zbiralnikov/zad ževalnikov in zastare-
lost namakalnih sistemov.

7.  Kmetijstvo še vedno pomemben vir emisij toplogrednih plinov in glavni vir emisij 
amoniaka.

8.  Prekomeren vnos hranil in FFS na ravninskih območjih z intenzivnim kmetijstvom 
ogroža naravne vire, zlasti kakovost pitne vode.

9. Energetska intenzivnost
10 . Velika odvisnost od neobnovljivih virov energije.
11.  Na določenih območjih zaradi intenzifikacije ali pa opuščanja kmetijske rabe (zaraš-

čanja) prihaja do izgube biotske raznovrstnosti.
12.  Premalo znanja in še vedno prešibek interes za vključevanje v sheme kakovosti.
13.  Nizka stopnja tržne usmerjenosti pri določenih proizvodih ter vertikalnega in hori-

zontalnega povezovanja, še zlasti v povezavi z visoko kakovostnimi proizvodi iz shem 
kakovosti.

14.  Neenakomeren razvoj podeželskih območij, zlasti bolj oddaljenih od ključnih prome-
tnih povezav, ter visoka stopnja brezposelnosti in pomanjkanje novih delovnih mest. 

15.  Velike razlike med lokalnimi akcijskimi skupinami v uspešnosti izvajanja pristopa 
LEADER.
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Priložnosti (O)

1.  Dvig usposobljenosti in informiranosti ter krepitve prenosa znanja. 
2.  Spodbujanje dostopa do specializiranih svetovalnih storitev.
3.  Spodbujanje sodelovanja med različnimi akterji s področja ustvarjanja in prenosa 

znanja in inovacij ter končnimi uporabniki s ciljem razvoja, testiranja, uvajanja in 
diseminacije najsodobnejših spoznanj, tehnologij itd.

4.  Povečanje ekonomske in okoljske učinkovitosti ter prilagojenosti na podnebne spremembe.
5.  Generacijska pomladitev na kmetijskih gospodarstvih in s tem povečanje razvojne 

sposobnosti kmetijskih gospodarstev.
6.  Spodbujanje namakanja in učinkovitosti rabe vode.
7.  Povečanje učinkovitosti reje in ustreznega skladiščenja živinskih gnojil kot tudi primer-

nejšega gospodarjenja z dušikom, rabe in obdelave tal ter zmanjšanje rabe energije. 
8.  Spodbujanje ekološkega kmetijstva.
9.  Povečanje interesa za dvig energetske učinkovitosti zaradi porasta cen energije kot 

enega ključnih proizvodnih inputov.
10.  Povečanje proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije ter spodbujanje kogenera-

cije (soproizvodnje elektrike in toplote z visokim izkoristkom).
11.  Spodbujanje prevzemanja trajnostnih kmetijskih praks, zlasti pa preusmerjanje v 

ekološko kmetijstvo.
12.  Naraščajoče povpraševanje po trajnostno proizvedenih lokalnih proizvodih visoke 

kakovosti ter proizvodih iz nadstandardne reje.
13.  Nizka stopnja samooskrbe pri določenih rastlinskih in živalskih proizvodih ter neiz-

koriščen človeški potencial – priložnost tudi za razvoj socialnega podjetništva.
14.  Ustanavljanje novih podjetij in delovnih mest na podeželju.
15.  Spodbujanje lokalnih razvojnih pobud.

Nevarnosti (T)

1. Pomanjkanja interesa in/ali pa sredstev za dvig usposobljenosti in informiranosti.
2.  Kratkoročno povečanje števila ponudnikov specializiranih svetovalnih storitev, ki pa 

ne bodo ponudili dovolj kakovostnih storitev.
3.  Pomanjkanje interesa za vzpostavitev tesnejšega, dolgoročnega sodelovanja med 

različni akterji v sistemu prenosa znanja in inovacij oziroma naraščanje tekmo-
valnosti med institucijami ter premalo učinkovit in kratkoročno naravnan prenos 
znanja in inovacij v prakso.

4.  Prepočasno prestrukturiranje zaradi pomanjkanja lastnih virov za sofinanciranje 
investicij.

5.  Pomanjkanja interesa za prevzem kmetije in nadaljevanje kmetovanja pri mlajših 
generacijah.

6.  Zahtevno in dolgotrajno pridobivanje ustrezne dokumentacije za vzpostavitev nama-
kalnega sistema.

7.  Pomanjkanja interesa in znanja za vlaganja v zmanjšanje emisij ter neustrezno načr-
tovanje ukrepov (npr. spodbujanje ekstenzifikacije živinoreje)

8.  Pomanjkanje interesa zaradi težnje po dvigu produktivnosti.
9.   Visoki investicijski stroški naložb v dvig energetske učinkovitosti.
10.  Raba kmetijskih rastlin v energetske namene. 
11.  Pomanjkanje interesa za prevzemanje nadstandardnih kmetijskih praks zaradi nesti-

mulativnih plačil, prenizke usposobljenosti in informiranosti.
12.  Višji stroški proizvodnje v kombinacijo z nizko tržno usmerjenostjo ter nepoveza-

nostjo med proizvajalci lahko posameznike odvrnejo od sodelovanja v shemah kako-
vosti in drugih shemah nadstandardne proizvodnje.

13.  Samozadostnost, nezaupanje oziroma pomanjkanje interesa za tesnejše horizontalno 
in vertikalno povezovanje po izteku podpor.

14.  Zapiranje novoustanovljenih podjetij in ustvarjenih delovnih mest po ukinitvi podpore.
15.  Pomanjkanje strateške naravnanosti, inovativnosti, razpršenost in kratkoročni učinki 

LEADER projektov. 
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Pozicioniranje potreb PRP 2014-20120

ZNANJE IN INOVACIJE

1.  Dvig usposobljenosti in informiranosti ter krepitev prenosa znanja, še zlasti s 
pomočjo prikazov v praksi (npr. preko demonstracijskih kmetij).

2.  Večja dostopnost do specializiranih svetovalnih storitev.
3.  Učinkovito sodelovanje med različnimi akterji s ciljem razvoja, testiranja, uvajanja in 

diseminacije najsodobnejših spoznanj, inovacij, tehnologij itd. na področju produktiv-
nosti in trajnosti. 

PRESTRUKTURIRANJE V SMERI POVEČANJA PRODUKTIVNOSTI IN TRAJNOSTNE RABE 
NARAVNIH VIROV TER BLAŽITVE IN PRILAGODITVE NA PODNEBNE SPREMEMBE

4.  Povečanje produktivnosti ob hkratni trajnostni rabi naravnih virov.
5.  Generacijska pomladitev na kmetijskih gospodarstvih
6.  Učinkovita raba vode in prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe.
7.  Prestrukturiranje kmetijstva v smer zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in 

amoniaka.
8.  Izboljšanje upravljanja tal ter zmanjšanje vnosa FFS in gnojil.
9.  Dvig energetske učinkovitosti.
10.  Povečanje proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije.
11.  Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na biotsko raznovrstnost zaradi intenzifi-

kacije ali pa opuščanja kmetijske rabe (zaraščanja).

SPODBUJANJE RAZVOJA KRATKIH OSKRBNIH VERIG IN GOZDNO-LESNIH VERIG TER DVIGA 
KAKOVOSTI

12.  Večja vključenost kmetov v sheme kakovosti ter spodbujanje izvajanja dobrega 
počutja živali.

13.  Spodbujanje horizontalnega in vertikalnega povezovanja na področju kmetijstva, 
gozdarstva in predelave, tudi v povezavi s socialnim podjetništvom.

RAZVOJ ENDOGENIH POTENCIALOV PODEŽELJA IN DELOVNIH MEST

14.  Spodbujanje podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju.
15.  Krepitev lokalnih razvojnih pobud s ciljem povečanja inovativnosti, vsebinske osre-

dotočenosti in trajnosti projektov.
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4.3  Identifikacija potreb na osnovi analize stanja in SWOT, razvrščeno po predno-
stnih nalogah in prednostnih področjih, ter prikaz intervencijske logike

4.3.1   1.  prednostna naloga: Pospeševanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih
Prednostno področje 1A: Pospeševanje inovacij in baze znanja na podeželskih območjih
Prednostno področje 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in 
gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami; 
 Prednostno področje 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju; 

A
na

liz
a 

st
an

ja

SWOT Potreba PP* Cilj
Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

Prednost (S):
Postopno izboljševanje stopnje 
izobrazbe v kmetijstvu.
Slabost (W):
Kljub določenim pozitivnim 
premikom še vedno prenizka 
stopnja usposobljenosti in informi-
ranosti ter prenosa znanja.
Priložnost (O):
Dvig usposobljenosti in informira-
nosti ter krepitve prenosa znanja. 
Nevarnost (T):
Pomanjkanja interesa in/ali pa sred-
stev za dvig usposobljenosti in 
informiranosti.

Dvig usposobljenosti 
in informiranosti 
ter krepitev prenosa 
znanja, še zlasti s 
pomočjo prikazov 
v praksi (npr. preko 
demonstracijskih 
kmetij).

1C
1A
2A
2B
3A
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
6A

Višja stopnja 
usposo-
bljenosti v 
kmetijstvu, 
gozdarstvu in 
živilstvu

15. člen - Prenos 
znanja in dejav-
nosti informi-
ranja

•  usposabljanje 
in pridobivanje 
strokovnih znanj 

•  predstavitvene 
dejavnosti

Končni upravičenec: 
Osebe, dejavne v kmeti-
jskem, živilskem in 
gozdarskem sektorju, upra-
vljavci zemljišč in drugi 
gospodarski subjekti, ki 
so MSP in delujejo na 
podeželskih območjih.
Upravičenec: 
Subjekt, ki zagotavlja 
usposabljanje ali izvaja 
druge dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja, 
ali udeleženec tega uspos-
abljanja ali dejavnosti je 
upravičen do podpore.

Prednost (S):
Obstoj mreže javnega svetovanja, ki 
je dostopna po celotni državi.
Slabost (W):
Pomanjkanje dostopa do speciali-
ziranih svetovalnih storitev.
Priložnost (O):
Spodbujanje dostopa do speciali-
ziranih svetovalnih storitev.
Nevarnost (T):
Kratkoročno povečanje števila 
ponudnikov specializiranih 
svetovalnih storitev, ki pa ne bodo 
ponudili dovolj kakovostnih storitev.

Večja dostopnost 
do specializiranih 
svetovalnih storitev.

1A
1C
2A
2B
3A
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D
6A

Večja  
prilagojenost 
svetovalnih 
storitev 
potrebam 
kmetijskih 
gospodarstev 
in učinko-
vitejši prenos 
speciali-
ziranega 
znanja.

16. člen – 
podukrep 
16(1)a: Pomoč 
kmetom, posest-
nikom gozdov, 
drugim upra-
vljavcem zeml-
jišč in MSP na 
podeželskih 
območjih pri 
uporabi storitev 
svetovanja

•  uporaba storitev 
svetovanja

Končni upravičenec:
Kmetje, posestniki 
gozdov, drugi upravljavci 
zemljišč.
Upravičenec:
subjekt, ki zagotavlja  
svetovanje.

Prednost (S):
Kakovostne strokovne institucije in 
organizacije s področja raziskovanja, 
izobraževanja in svetovanja. 
Slabost (W):
Prešibko sodelovanje med 
strokovnimi institucijami, orga-
nizacijami s področja razisko-
vanja, izobraževanja in svetovanja 
ter končnimi uporabniki za razvoj, 
testiranje, uvajanje in diseminacijo 
najsodobnejših znanj in inovacij.
Priložnost (O):
Spodbujanje sodelovanja med 
različnimi akterjis področja ustvar-
janja in prenosa znanja in inovacij 
ter končnimi uporabniki s ciljem 
razvoja, testiranja, uvajanja in 
diseminacije najsodobnejših 
spoznanj, tehnologij itd.
Nevarnost (T):
Pomanjkanje interesa za vzpostavitev 
tesnejšega, dolgoročnega sodelo-
vanja med različni akterji v sistemu 
prenosa znanja in inovacij oziroma 
naraščanje tekmovalnosti med insti-
tucijami ter premalo učinkovit in 
kratkoročno naravnan prenos znanja 
in inovacij v prakso.

Učinkovito sodelo-
vanje med različnimi 
akterji s ciljem 
razvoja, testiranja, 
uvajanja in disemi-
nacije najsodobne-
jših spoznanj, inovacij, 
tehnologij itd. na 
področju produktiv-
nosti in trajnosti.

1A
1B
2A
2B
3A
4A
4B
4C
5A
5B
5C
5D

Učinkovitejši 
prenos znanja 
od stroke 
do končnih 
uporab-
nikov kot tudi 
povratni tok 
informacij 
o zaznanih 
težavah iz 
prakse ter 
vzpostavl-
janje ugod-
nega okvira za 
razvoj znanja 
in inovacij 
s področja 
produk-
tivnosti in 
trajnosti.

36. člen :
36(2)a:
pilotni projekti
36(2)b:
razvoj novih 
proizvodov, 
praks, post-
opkov in 
tehnologij v 
kmetijskem, 
živilskem in 
gozdarskem 
sektorju
36(2)g: 
Skupinski pris-
topi k okoljskim 
projektom in 
ustaljenim okol-
jskim praksam

• pilotni projekti
•  razvoj novih 

proizvodov, 
praks, postopkov 
in tehnologij 
v kmetijskem, 
živilskem in 
gozdarskem 
sektorju

•  skupinski pris-
topi k okoljskim 
projektom in 
ustaljenim okol-
jskim praksam

• grozdi in mreže
• operativne skupine EIP

Člen 62 določa, da oper-
ativne skupine EIP usta-
novijo zainteresirani 
subjekti, kot so kmetje, 
raziskovalci, svetovalci 
in podjetja, ki delujejo v 
kmetijskem, gozdarskem 
in živilskem sektorju.

Preglednica 14: Intervencijska 
logika za 1. prednostno nalogo

*Prednostno področje = PP
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4.3.2   2.  prednostna naloga: Krepitev konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva in krepitev 
sposobnosti vitalnosti kmetij 
Prednostno področje 2A: Zagotavljanje lažjega prestrukturiranja kmetij, predvsem 
kmetij z nizko stopnjo udeležbe na trgu, tržno usmerjenih kmetij v posameznih sektorjih 
in kmetij s potrebo po kmetijski diverzifikaciji
Prednostno področje 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti 
in zlasti generacijske pomladitve v kmetijskem sektorju

A
na

liz
a 

st
an

ja

SWOT Potreba PP* Cilj
Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

Prednost (S):
Sproženi procesi 
prestrukturiranja, ki se 
kažejo v povečevanju 
usposobljenosti in 
stopnje izobraženosti, 
specializaciji in 
koncentraciji kmeti-
jskih gospodarstev in 
zemljišč.
Slabost (W):
Prenizka ekon-
omska in okol-
jska učinkovitost ter 
velika izpostavljenost 
podnebnim spre-
membam.
Priložnost (O):
Povečanje ekonomske 
in okoljske učinkovi-
tosti ter prilagojenosti 
na podnebne spre-
membe.
Nevarnost (T):
Prepočasno prestruk-
turiranje zaradi 
pomanjkanja lastnih 
virov za sofinanciranje 
investicij. 

Povečanje produk-
tivnosti ob hkratni 
trajnostni rabi nara-
vnih virov.

2A
2B

Dvig 
samooskrbe

18. člen:
18(1)a –
Naložbe v izbol-
jšanje splošne 
učinkovitosti 
kmetijskega 
gospodarstva
18(1)c – 
Naložbe v 
infrastruk-
turo, povezano 
z razvojem in 
prilagoditvijo 
kmetijstva in 
gozdarstva
20. člen:
20(1)(a)(i): 
pomoč za zagon 
dejavnosti za 
mlade kmete
20(1)(a)ii – 
Pomoč za zagon 
nekmetijske 
dejavnosti
20(1)b – 
Naložbe v 
vzpostavitev in 
razvoj nekmeti-
jskih dejavnosti

18(1)a:
•  Izboljšanje učinkovitosti rabe 

dušikovih gnojil (zmanjšanje 
rabe, ustrezna oprema itn.)

•  Izboljšanje skladiščenja 
živinskih gnojil,

•  Obnova ali izgradnja hlevov z 
novimi, učinkovitimi tehnologi-
jami za zmanjšanje TPG emisij,

•  Nakup strojev (ki npr. zman-
jšuje erozijo prsti),

•  Naložbe v skladiščenje 
pridelkov z namenom ohran-
janja / izboljšanja kako-
vosti proizvoda (npr. speciali-
zirani objekti za shranjevanje, 
nadaljnjo manipulacijo (prip-
ravo proizvodov za trg), prez-
račevanje, izolacijo, hlajenje),

•  Zmanjšanje porabe energije 
(preko obnove električnih insta-
lacij, izolacije stavb ipd.)

•  Proizvodnje obnovljivih virov 
energije za uporabo na kmeti-
jskem gospodarstvu

•  Modernizacija in mehanizacija 
kmetijstva (investicije v fizični 
kapital s ciljem zmanjšanja 
neposrednih stroškov proiz-
vodnje in dviga produktivnosti), 

•  Naložbe za prilagajanje novo 
uvedenim standardov EU,

•  Naložbe v namakanje.
18(1)c:
•  Ureditev dostopa do kmetijskih 

in gozdnih zemljišč. 
•  Komasacije in izboljšanje zeml-

jišč.
•  Oskrba z energijo (instalacije 

/ infrastruktura za distribu-
cijo energije iz obnovljivih virov 
do ali od kmetijskega gospo-
darstva).

•  Upravljanje voda: ponovna raba 
vode, zbiranje vode in čiščenje 
voda.

20(1)(a)(i): 
• Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete
20(1)(a)ii – 
• Pomoč za zagon nekmetijske 
dejavnosti
20(1)b – 
• Naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti, vključno 
s predelavo in trženjem proiz-
vodov, pri katerih je surovina 
ali končni izdelek proizvodnega 
postopka proizvod, ki ni zajet v 
Prilogi I k Pogodbi.

Končni upravičenec: 
Osebe, dejavne v kmeti-
jskem, živilskem in 
gozdarskem sektorju, upra-
vljavci zemljišč in drugi 
gospodarski subjekti, ki 
so MSP in delujejo na 
podeželskih območjih.
Upravičenec: 
Subjekt, ki zagotavlja 
usposabljanje ali izvaja 
druge dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja, 
ali udeleženec tega uspos-
abljanja ali dejavnosti je 
upravičen do podpore.

Preglednica 15:Intervencijska 
logika za 2. prednostno nalogo

*Prednostno področje = PP
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A
na

liz
a 

st
an

ja

SWOT Potreba PP* Cilj
Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

Prednost (S):
Mladi prevzemniki so v 
povprečju višje izobraženi kot 
splošna populacija nosilcev 
kmetijskih gospodarstev.
Slabost (W):
Mlajše generacije v kmetijstvu ne 
vidijo priložnosti za nadaljevanje 
poklicne poti v kmetijstvu. 
Priložnost (O):
Generacijska pomladitev na 
kmetijskih gospodarstvih in s tem 
povečanje razvojne sposobnosti 
kmetijskih gospodarstev.
Nevarnost (T):
Pomanjkanja interesa za prevzem 
kmetije in nadaljevanje kmeto-
vanja pri mlajših generacijah.

Generacijska 
pomladitev na 
kmetijskih  
gospodarstvih

2B Izboljšanje 
razvojne 
sposobnosti 
kmetijskih 
gospodarstev

20. člen:
20(1)(a)(i): 
pomoč za zagon 
dejavnosti za 
mlade kmete

•  Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

mladi kmet

4.3.3   3.  prednostna naloga: Spodbujanje organiziranja živilske in neživilske 
verige ter obvladovanja tveganja v kmetijstvu:

Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo 
prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin proiz-
vajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega počutja živali;
Prednostno področje 3B: Podpore obvladovanju tveganja na kmetijah. 
Tega področja v PRP2014–2020 ne nameravamo programirati.

A
na

liz
a 

st
an

ja

SWOT Potreba PP* Cilj
Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

Prednost (S):
Obstoj shem kakovosti in rast števila 
uspešno registriranih proizvodov iz shem 
kakovosti.
Slabost (W):
Premalo znanja in še vedno prešibek interes 
za vključevanje v sheme kakovosti.
Priložnost (O):
Naraščajoče povpraševanje po trajnostno 
proizvedenih lokalnih proizvodih visoke 
kakovosti ter proizvodih iz nadstandardne 
reje.
Nevarnost (T):
Višji stroški proizvodnje v kombi-
nacijo z nizko tržno usmerjenostjo ter 
nepovezanostjo med proizvajalci lahko posa-
meznike odvrnejo od sodelovanja v shemah 
kakovosti in drugih shemah nadstandardne 
proizvodnje.

Večja vključenost 
kmetov v sheme 
kakovosti ter spod-
bujanje izvajanja 
dobrega počutja 
živali

3A Dvig dodane 
vrednosti in 
cene kmeti-
jskih proiz-
vodov ter 
večja ponudba 
lokalnih 
proizvodov 
višje kakovosti 
na trgu

17. člen:
Sheme kako-
vosti za kmeti-
jske proizvode, 
živila in kmetije
34. člen:
Dobro počutje 
žival

17. člen: 
Podpora za novo 
sodelovanje v shemah 
kakovosti (letno spod-
bujevalno plačilo za 
obdobje največ 5 let)
34. člen:
Plačilo za dobro 
počutje živali (enoletno 
plačilo/GVŽ, ki se 
lahko podaljša)

17. člen:
Kmetijska  
gospodarstva
34.člen:
Kmetje

Preglednica 16: Intervencijska 
logika za 3. prednostno nalogo

*Prednostno področje = PP
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A
na

liz
a 

st
an

ja
SWOT Potreba PP* Cilj

Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

Prednost (S):
Obstoj tradicije 
zadružništva ter 
povečevanje inte-
resa za alternativne 
oblike združevanja 
ter velik neizko-
riščen potencial 
gozda.
Slabost (W):
Nizka stopnja 
tržne usmer-
jenosti pri 
določenih proiz-
vodih ter verti-
kalnega in hori-
zontalnega 
povezovanja, še 
zlasti v povezavi z 
visoko kakovost-
nimi proizvodi iz 
shem kakovosti.
Priložnost (O):
Nizka stopnja 
samooskrbe pri 
določenih rast-
linskih in žival-
skih proizvodih 
ter neizkoriščen 
človeški potencial 
- priložnost tudi za 
razvoj socialnega 
podjetništva.
Nevarnost (T):
Samozadost-
nost, nezaupanje 
oziroma poman-
jkanje interesa 
za tesnejše hori-
zontalno in verti-
kalno povezo-
vanje po izteku 
podpor.

Spodbujanje hori-
zontalnega in 
vertikalnega 
povezovanja na 
področju kmeti-
jstva, gozdarstva 
in predelave, 
tudi v povezavi s 
socialnim podjet-
ništvom.

3A Doseganju večje 
participacije in 
konkurenčnosti 
na trgu.

18. člen:
18(1)a –
Naložbe v izbol-
jšanje splošne 
učinkovitosti 
kmetijskega 
gospodarstva
18(1)b – 
Naložbe v 
predelavo, 
trženje in/ali 
razvoj kmeti-
jskih proizvodov
28. člen:
Ustanovitev 
skupin proizva-
jalcev
36. člen:
36(2)a-
pilotni projekti
36(2)d- 
Horizontalno 
in vertikalno 
sodelovanje 
med udeleženci 
v dobavni verigi 
za vzpostavitev 
logističnih plat-
form za spod-
bujanje kratkih 
dobavnih verig 
in lokalnih trgov
36(2)e-
Promocijske 
dejavnosti na 
lokalni ravni, 
ki so povezane 
z razvojem 
kratkih 
dobavnih verig 
in lokalnih trgov

18. člen
18(1)a:
•  Izboljšanje učinkovitosti rabe dušikovih 

gnojil (zmanjšanje rabe, ustrezna oprema 
itn.)

•  Izboljšanje skladiščenja živinskih gnojil,
•  Obnova ali izgradnja hlevov z novimi, 

učinkovitimi tehnologijami za zmanjšanje 
TPG emisij,

•  Nakup strojev (ki npr. zmanjšuje erozijo 
prsti),

•  Naložbe v skladiščenje pridelkov z 
namenom ohranjanja / izboljšanja kako-
vosti proizvoda (npr. specializirani objekti 
za shranjevanje, nadaljnjo manipu-
lacijo (pripravo proizvodov za trg), prez-
račevanje, izolacijo, hlajenje),

•  Zmanjšanje porabe energije (preko obnove 
električnih instalacij, izolacije stavb ipd.)

•  Proizvodnje obnovljivih virov energije za 
uporabo na kmetijskem gospodarstvu

•  Modernizacija in mehanizacija kmetijstva 
(investicije v fizični kapital s ciljem zman-
jšanja neposrednih stroškov proizvodnje in 
dviga produktivnosti), 

•  Naložbe za prilagajanje novo uvedenim 
standardov EU,

•  Naložbe v namakanje.
18(1)b – 
•  Uvajanje tehnologij in postopkov za razvoj 

novih proizvodov ali proizvodov višje 
kakovosti in odpiranje novih trgov, še 
posebej v kontekstu kratkih dobavnih verig

•  Vzpostavitev in/ali modernizacija lokalnih 
zbiralnih mrež, sprejem, skladiščenje, prip-
rava, razvrščanje, pakiranje

•  Naprave za čiščenje odpadnih voda v 
predelavi in trženju

•  Organizacija in izvajanje sistemov za 
zagotavljanje kakovosti in varnosti hrane, 
če so povezani s stvarnimi naložbami 
projekta

•  Predelava kmetijske biomase za prido-
bivanje obnovljive energije s strani 
subjektov, ki niso kmetijska gospodarstva

•  Naložbe za prilagoditev na novo uvedene 
standarde EU

•  Naložbe v dvig energetske učinkovitosti
28. člen:
•  Podpora za lažje ustanavljanje skupin 

proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju

36. člen:
36(2)a-
• pilotni projekti
36(2)d- 
•  Horizontalno in vertikalno sodelo-

vanje med udeleženci v dobavni verigi za 
vzpostavitev logističnih platform za

•  spodbujanje kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

36(2)e-
•  Promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki 

so povezane z razvojem kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov

mladi kmet
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4.3.4   4.  prednostna naloga: Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, pove-
zanih s kmetijstvom in gozdarstvom:
Prednostno področje 4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, 
vključno z območji Natura 2000 in sistemi kmetovanja visoke naravne vrednosti, ter 
stanja krajin v Evropi; 
Prednostno področje 4B: Izboljšanje upravljanja voda in zemljišč ter prispevanje k izpol-
njevanju ciljev okvirne direktive o vodah; 
Prednostno področje 4C: Izboljšanje upravljanja tal in obvladovanje erozije ter ravnanja 
z gnojili in pesticidi.

A
na

liz
a 

st
an

ja

SWOT Potreba PP* Cilj
Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

Prednost (S):
Visoka stopnja ohranjenosti narave 
in biotske raznovrstnosti v državi.
Slabost (W):
Na določenih območjih zaradi 
intenzifikacije ali pa opuščanja 
kmetijske rabe (zaraščanja) prihaja 
do izgube biotske raznovrstnosti.
Priložnost (O):
Spodbujanje prevzemanja trajnos-
tnih kmetijskih praks, zlasti pa 
preusmerjanje v ekološko kmeti-
jstvo.
Nevarnost (T):
Pomanjkanje interesa za 
prevzemanje nadstandardnih 
kmetijskih praks zaradi nestimu-
lativnih plačil, prenizke usposo-
bljenosti in informiranosti.

Zmanjšanje nega-
tivnih vplivov 
kmetijstva na 
biotsko raznovrst-
nost zaradi inten-
zifikacije ali 
pa opuščanja 
kmetijske rabe 
(zaraščanja).

4A Ohran-
janje biotske 
raznovrstnosti 
ter kulturne 
krajine.

29. člen:
29(2) – 
Kmetijsko okol-
jska in kmeti-
jsko podnebna 
plačila
30. člen:
Ekološko 
kmetovanje
32. člen:
Plačila 
območjem z 
naravnimi ali 
drugimi poseb-
nimi omejitvam

Člen 29(2):
Letna plačila / ha
Člen 30:
Letna plačila/ha
Člen 32:
Letna plačila / ha 

Podukrep29(2):
Podpora se dodeli 
kmetom, skupinam 
kmetov ali skupinam 
kmetov in drugih upra-
vljavcev zemljišč, ki se 
prostovoljno obvežejo, 
da bodo izvajali dejav-
nosti, ki zajemajo eno ali 
več kmetijsko-okoljskih 
ali kmetijsko-podnebnih 
obveznosti
30. člen:
kmetje ali skupine 
kmetov, ki se prosto-
voljno obvežejo, da bodo 
prešli na ali še naprej 
izvajali prakse in metode 
ekološkega kmetovanja
32. člen:
Kmetje, ki se obvežejo, 
da bodo na teh območjih 
še naprej opravljali svojo 
kmetijsko dejavnost.

Prednost (S):
Zaradi razmeroma neugodnih nara-
vnih razmer prevladuje povečini 
manj intenzivno, trajnostno nara-
vnano kmetijstvo.
Slabost (W):
Prekomeren vnos hranil in FFS na 
ravninskih območjih z intenzivnim 
kmetijstvom ogroža naravne vire, 
zlasti kakovost pitne vode.
Priložnost (O):
Spodbujanje ekološkega kmetijstva.
Nevarnost (T):
Pomanjkanje interesa zaradi težnje 
po dvigu produktivnost

Izboljšanje upravl-
janja tal ter zman-
jšanje vnosa FFS in 
gnojil

4B Izboljšanje 
kakovosti 
voda

29. člen:
29(2) – 
Kmetijsko okol-
jska in kmeti-
jsko podnebna 
plačila
30. člen:
Ekološko 
kmetovanje

Podukrep29(2):
Letna plačila / ha
30. člen:
Letna plačila/ha

Podukrep29(2):
Podpora se dodeli 
kmetom, skupinam 
kmetov ali skupinam 
kmetov in drugih upra-
vljavcev zemljišč, ki se 
prostovoljno obvežejo, 
da bodo izvajali dejav-
nosti, ki zajemajo eno ali 
več kmetijsko-okoljskih 
ali kmetijsko-podnebnih 
obveznosti
30. člen:
kmetje ali skupine 
kmetov, ki se prosto-
voljno obvežejo, da bodo 
prešli na ali še naprej 
izvajali prakse in metode 
ekološkega kmetovanja

Enako kot pri 4B. Enako kot pri 4B - 
Izboljšanje upravl-
janja tal terzman-
jšanje vnosa FFS in 
gnojil

4C Zmanjšanje 
onesnaženosti 
tal s FFS in 
gnojili ter 
izgube prsti 
zaradi erozije

29. člen:
29(2) – 
Kmetijsko okol-
jska in kmeti-
jsko podnebna 
plačila
30. člen:
Ekološko 
kmetovanje

Podukrep29(2):
Letna plačila / ha
30. člen:
Letna plačila/ha

Enako kot zgoraj.

Preglednica 17: Intervencijska 
logika za 4. prednostno nalogo

*Prednostno področje = PP
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4.3.5 5.   prednostna naloga: Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje kmetij-
skega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično gospo-
darstvo, odporno na podnebne spremembe:
Prednostno področje 5A: Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu;
Prednostno področje 5B: Povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in živilskopre-
delovalni industriji;
Prednostno področje 5C: Olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva;
Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmeti-
jstvu in izboljšanja kakovosti zraka;
Prednostno področje 5E: Spodbujanje sekvestracije ogljika v kmetijstvu in gozdarstvu. 
Področja ne nameravamo programirati v PRP2014–2020.

A
na

liz
a 

st
an

ja

SWOT Potreba PP* Cilj
Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

Prednost (S):
Ustrezni pogoji za namakanje 
(razpoložljivost vode, padavin)
Slabost (W):
Premajhen delež namakanih 
površin, vodnih zbiralnikov/
zadrževalnikov in zastarelost 
namakalnih sistemov.
Priložnost (O):
Spodbujanje namakanja in 
učinkovitosti rabe vode.
Nevarnost (T):
Zahtevno in dolgotrajno 
pridobivanje ustrezne doku-
mentacije za vzpostavitev 
namakalnega sistema.

Učinkovita raba 
vode in prilago-
ditev kmetijstva 
na podnebne spre-
membe.

5A Zmanjšanje 
odvisnosti 
kmetijstva od 
podnebnih 
sprememb.e.

18. člen:
18(1)a –
Naložbe v izbol-
jšanje splošne 
učinkovitosti 
kmetijskega 
gospodarstva
18(1)c – 
Naložbe v 
infrastruk-
turo, povezano 
z razvojem in 
prilagoditvijo 
kmetijstva in 
gozdarstva

18(1)a:
Naložbe v namakanje.
18(1)c:
Upravljanje voda: ponovna 
raba vode, zbiranje vode in 
čiščenje voda.

• 18(1)a:
kmetje ali skupine 
kmetov
18(1)c:
Uredba RP/2013/EU ne 
opredeli upravičenca

Prednost (S):
Trend povečevanja vlaganj v 
energetsko učinkovitost.
Slabost (W):
Energetska intenzivnost
Priložnost (O):
Povečanje interesa za dvig 
energetske učinkovitosti zaradi 
porasta cen energije kot enega 
ključnih proizvodnih inputov.
Nevarnost (T):
Visoki investicijski stroški 
naložb v dvig energetske 
učinkovitosti.

Dvig energetske 
učinkovitosti

5B Zman-
jšanje porabe 
energije in s 
tem povečanje 
ekonomske 
in okoljske 
učinkovitosti

18. člen: 
18(1)a –
Naložbe v izbol-
jšanje splošne 
učinkovitosti 
kmetijskega 
gospodarstva
18(1)b – 
Naložbe v 
predelavo, 
trženje in/ali 
razvoj kmetijskih 
proizvodov

18(1)a: 
•  Zmanjšanje porabe 

energije (preko obnove 
električnih instalacij, 
izolacije stavb ipd.).

•  Proizvodnja obnovljivih 
virov energije za uporabo 
na kmetijskem gospo-
darstvu

18(1)b: 
•  Predelava biomase iz 

kmetijstva za prido-
bivanje obnovl-
jive energije s strani 
subjektov, ki niso kmeti-
jska gospodarstva.

•  Dvig energetske učinkov

18(1)a:
kmetje ali skupine 
kmetov
18(1)b:
Uredba RP/2013/EU 
ne opredeli vrste upra-
vičenca, vendar pa so to 
lahko:
•  kmetje ali skupine 

kmetov (fizične ali 
pravne osebe) ter

•  druga podjetja / javne 
institucije / upravitelji 
zemljišč, ki se ukvarjajo 
s predelavo, trženjem, 
razvojem proizvodov 
iz Priloge 1 kot vhodne 
surovine

Preglednica 18: Intervencijska 
logika za 5. prednostno nalogo

*Prednostno področje = PP
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SWOT Potreba PP* Cilj
Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

A
na

liz
a 

st
an

ja Prednost (S):
Trend postopnega zman-
jševanja izpustov toplogrednih 
plinov in amoniaka iz kmeti-
jstva.
Slabost (W):
Kmetijstvo še vedno 
pomemben vir emisij 
toplogrednih plinov in glavni 
vir emisij amoniaka.
Priložnost (O):
Povečanje učinkovitosti reje 
in ustreznega skladiščenja 
živinskih gnojil kot tudi prim-
ernejšega gospodarjenja z 
dušikom, rabe in obdelave tal 
ter zmanjšanje rabe energije. 
Nevarnost (T):
Pomanjkanja interesa in znanja 
za vlaganja v zmanjšanje emisij 
ter neustrezno načrtovanje 
ukrepov (npr. spodbujanje 
ekstenzifikacije živinoreje)

Prestrukturiranje 
kmetijstvu v smer 
zmanjšanja emisij 
toplogrednih 
plinov in 
amoniaka.

5D Blažitev 
podnebnih 
sprememb in 
izboljšanje 
kakovosti 
zraka

18. člen: 
18(1)a –
Naložbe v izbol-
jšanje splošne 
učinkovitosti 
kmetijskega 
gospodarstva
18(1)c – 
Naložbe v 
infrastruk-
turo, povezano 
z razvojem in 
prilagoditvijo 
kmetijstva in 
gozdarstva
29. člen:
29(2) – 
Kmetijsko okol-
jska in kmeti-
jsko podnebna 
plačila

18. člen
18(1)a:
•  Izboljšanje učinkov-

itosti rabe dušikovih 
gnojil (zmanjšanje rabe, 
ustrezna oprema itn.)

•  Izboljšanje skladiščenja 
živinskih gnojil,

•  Obnova ali izgradnja 
hlevov z novimi, učinko-
vitimi tehnologijami za 
zmanjšanje TPG emisij,

•  Zmanjšanje porabe 
energije (preko obnove 
električnih instalacij, 
izolacije stavb ipd.)

•  Proizvodnja obnovljivih 
virov energije za uporabo 
na kmetijskem gospo-
darstvu

•  Modernizacija in meha-
nizacija kmetijstva 
(investicije v fizični 
kapital s ciljem zman-
jšanja neposrednih 
stroškov proizvodnje in 
dviga produktivnosti).

18(1)c:
•  Ureditev dostopa do 

kmetijskih in gozdnih 
zemljišč. 

•  Komasacije in izboljšanje 
zemljišč.

•  Oskrba z energijo (insta-
lacije / infrastruktura za 
distribucijo energije iz 
obnovljivih virov do ali 
od kmetijskega gospo-
darstva).

29. člen:
29(2) – 
• Letna plačila / ha

18(1)a:
•  kmetje ali skupine 

kmetov
• 18(1)c:
•  Uredba RP/2013/EU ne 

opredeli upravičenca
Podukrep 29(2):
•  Podpora se dodeli 

kmetom, skupinam 
kmetov ali skupinam 
kmetov in drugih upra-
vljavcev zemljišč, ki se 
prostovoljno obvežejo, 
da bodo izvajali dejav-
nosti, ki zajemajo eno 
ali več kmetijsko-okol-
jskih ali kmetijsko-pod-
nebnih obveznosti
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4.3.6 6.  prednostna naloga: Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine 
in gospodarskega razvoja podeželskih območij:

Prednostno področje 6A: Spodbujanja diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest;
Prednostno področje 6B: Pospeševanja lokalnega razvoja podeželskih območij;
Prednostno področje 6C: Spodbujanja dostopa do informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti.

A
na

liz
a 

st
an

ja

SWOT Potreba PP* Cilj
Ukrepi in 
podukrepi

Vrste  
dejavnosti

Ciljna skupina

Prednost (S):
Povečevanje št. 
dopolnilnih dejav-
nosti in novousta-
novljenih mikro in 
malih podjetij na 
podeželju.
Slabost (W):
Neenakomeren 
razvoj podežel-
skih območij, zlasti 
bolj oddaljenih od 
ključnih prometnih 
povezav, ter visoka 
stopnja brezposel-
nosti in pomanjkanje 
novih delovnih mest.
Priložnost (O):
Ustanavljanje novih 
podjetij in delovnih 
mest na podeželju.
Nevarnost (T):
 Zapiranje novousta-
novljenih podjetij in 
ustvarjenih delovnih 
mest po ukinitvi 
podpore.

Spodbujanje 
podjetništva in 
dopolnilnih dejav-
nosti na podeželju

6A Krepitev 
podeželskega 
gospodarstva 
in ustvar-
janje novih 
delovnih 
mest ter s tem 
enakomernejši 
razvoj 
podeželja

18. člen:
18(1)b – 
Naložbe v 
predelavo, 
trženje in/ali 
razvoj kmeti-
jskih proizvodov

20. člen:
20(1)(a)ii – 
Pomoč za zagon 
nekmetijske 
dejavnosti

20(1)b – 
Naložbe v 
vzpostavitev in 
razvoj nekmeti-
jskih dejavnosti

22. člen in 27. 
člen
Naložbe v 
razvoj gozdnih 
območij in 
izboljšanje vital-
nosti gozdov

18(1)b – 
•  Uvajanje tehnologij in post-

opkov za razvoj novih proizvodov 
ali proizvodov višje kakovosti in 
odpiranje novih trgov, še posebej v 
kontekstu kratkih dobavnih verig

•  Vzpostavitev in/ali modernizacija 
lokalnih zbiralnih mrež, sprejem, 
skladiščenje, priprava, razvrščanje, 
pakiranje

•  Naprave za čiščenje odpadnih 
voda v predelavi in trženju

•  Organizacija in izvajanje sistemov 
za zagotavljanje kakovosti in 
varnosti hrane, če so povezani s 
stvarnimi naložbami projekta

•  Predelava kmetijske biomase za 
pridobivanje obnovljive energije s 
strani subjektov, ki niso kmetijska 
gospodarstva

•  Naložbe za prilagoditev na novo 
uvedene standarde EU

• Dvig energetske učinkovitosti
20(1)(a)ii – 
Pomoč za zagon nekmetijske dejav-
nosti
20(1)b – 
Naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti, vključno 
s predelavo in trženjem proiz-
vodov, pri katerih je surovina ali 
končni izdelek proizvodnega post-
opka proizvod, ki ni zajet v Prilogi I 
k Pogodbi.
22(1)e – 
Naložbe v nove gozdarske 
tehnologije ter predelavo in trženje 
gozdnih proizvodov

18(1)b:
Uredba RP/2013/EU 
ne opredeli vrste upra-
vičenca, vendar pa so to 
lahko:
•  kmetje ali skupine 

kmetov (fizične ali 
pravne osebe) ter

•  druga podjetja / javne 
institucije / upravitelji 
zemljišč, ki se ukvarjajo 
s predelavo, trženjem, 
razvojem proizvodov 
iz Priloge 1 kot vhodne 
surovine

20(1)(a)ii – 
Podpora se odobri 
kmetom ali članom 
kmetijskega gospodin-
jstva za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti, 
20(1)b –
Podpora se odobri 
kmetom ali članom 
kmetijskega gospodin-
jstva za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti, 
27. člen 
Uredba RP/2013/EU 
določa, da se podpora 
iz člena 22(1)(e) odobri 
zasebnim posestnikom 
gozdov, občinam in 
njihovim združenjem 
ter MSP.

Prednost (S):
Pridobljene izkušnje 
z izvajanjem lokalnih 
razvojnih pobud. 
Slabost (W):
Velike razlike med 
lokalnimi akci-
jskimi skupinami v 
uspešnosti izvajanja 
pristopa LEADER.
Priložnost (O):
Spodbujanje lokalnih 
razvojnih pobud.
Nevarnost (T):
Pomanjkanje 
strateške nara-
vnanosti, inovativ-
nosti, razpršenost in 
kratkoročni učinki 
LEADER projektov. 

Krepitev loka-
lnih razvojnih 
pobud s ciljem 
povečanja inova-
tivnosti, vsebinske 
osredotočenosti in 
trajnosti projektov.

6B Krepitev 
socialnega 
kapitala na 
podeželju

LEADER Pripravljalna podpora
Projekti sodelovanja 
Projekti iz lokalnih razvojnih 
strategij
Tekoči stroški in animacija

Lokalne akcijske skupine 
(LAS)

Preglednica 19: Intervencijska 
logika za 6. prednostno nalogo

*Prednostno področje = PP
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OPIS STRATEGIJE

5.1 Uvod k strategiji PRP 2014–2020 

Ključne nacionalne usmeritve bodočega PRP 2014–2020 so:

•  prenos znanja in inovacij, 
•  prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnivirov ter 

blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe, 
•  spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti, 
•  razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest. 

Omenjena štiri težišča PRP 2014–2020 se tesno povezujejo s šestimi prednostnimi 
nalogami politike razvoja podeželja, ki so bile opredeljene na EU ravni in prednostnimi 
programskimi usmeritvami iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Ur.l. RS, št. 25/2011, 
v nadaljnjem besedilu: Resolucija Zagotovimo.si hrano za jutri), Operativnimi programi 
za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva 
do leta 2020 ter tudi vsemi ključni strateškimi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj RS proti 
letu 2020.

Prenos znanja in inovacij
Prenos znanja in inovacij je prva izmed šestih prednostnih nalog politike razvoja 
podeželja EU in hkrati tudi prioritetna nacionalna usmeritev PRP 2014–2020. Ta pred-
nostna naloga je horizontalna, kar pomeni, da se umešča v vse ostale prednostne naloge, 
povezane s konkurenčnostjo, organiziranjem vzdolž živilske in neživilske verige, obnovo, 
ohranjanjem in izboljševanjem ekosistemov, učinkovito rabo virov in prehodom na 
nizkoogljično gospodarstvo, ki bo odporno na podnebne spremembe ter širšim razvojem 
podeželja. Prenos znanja je tudi ena izmed sedmih prednostnih programskih usmeritev 
leta 2011 sprejete Resolucije »Zagotovimo.si hrano za jutri«. 

S tem je dana usmeritev nadaljnjemu razvoju slovenskega kmetijstva (in povezanih 
sektorjev), ki bo v svoji osnovi bolj produktivno, a hkrati tudi bolj trajnostno naravnano 
(torej bo proizvedlo več z manj viri in bo prispevalo k blažitvi podnebnih sprememb) ter 
bo temelječe na znanju. 

V okviru te prednostne naloge so bili identificirani številni primanjkljaji, ki znatno ovirajo 
razvoj v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu. Še zlasti se kaže prenizka usposobljenost in 
informiranost, kar zavirajoče vpliva na produktivnost, razvojno naravnanost, sposob-
nost prilagajanja na spreminjajoče se družbeno-ekonomske spremembe in naraščajoče 
zahteve, povezane z varovanjem okolja. Kaže se tudi prevelika razdrobljenost in poman-
jkanje sodelovanja med institucijami. Prenos znanja od raziskovalnih institucij in stroke v 
prakso je zato pogosto šibek, prav tako pa tudi povratni tok o zaznanih potrebah. 
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Dvig usposobljenosti in informiranosti v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu ter krepitev 
in prenos znanja, še zlasti s pomočjo praktičnih prikazov v praksi ter večja dostopnost 
specializiranih svetovalnih storitev bodo v programskem obdobju2014–2020 ključnega 
pomena. Prav tako bo pomembno učinkovitejše sodelovanje med različnimi akterji, še 
zlasti pa med končnimi uporabniki znanja, stroko in raziskovalci, z namenom razvoja, 
testiranja, uvajanja in razširjanja najsodobnejših spoznanj, inovacij, tehnologij itd. na 
področju produktivnosti in trajnosti. 

Eden od povsem novih vidikov sistemskega prenosa znanja, ki ga uvaja evropska politika 
razvoja podeželja, so Evropska inovacijska partnerstva, znotraj katerih naj bi se povezovali 
kmetje, raziskovalci, svetovalci in druge organizacije. To naj bi doprineslo zlasti k večji 
neposredni uporabnosti znanja v praksi. 

Prednostna naloga PRP 2014–2020 bo ustvariti ustrezne pogoje za generiranje in prenos 
znanja in inovacij.

Prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in  
trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na 
podnebne spremembe
Druga prednostna naloga evropske politike razvoja podeželja je povezana z dvigom 
konkurenčnosti s prestrukturiranjem v kmetijstvu ter zagotavljanjem lažjega začetka 
opravljanja kmetijske dejavnosti in zlasti generacijske pomladitve. Ta prednostna naloga 
sovpada z nacionalno usmeritvijo PRP 2014–2020, povezano s spodbujanjem prestruk-
turiranja v kmetijstvu v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih 
virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe. Tudi ta prednostna naloga je 
izjemnega pomena za Slovenijo, zlasti z vidika nizke stopnje samooskrbe pri določenih 
rastlinskih in živalskih proizvodih ter proizvodov iz shem kakovosti, nizke stopnje produk-
tivnosti in dodane vrednosti, nizke stopnje profesionalizacije v kmetijstvu ter narašča-
jočem vplivu podnebnih sprememb. V tem okviru je ključno spodbujati optimalnejšo 
rabo proizvodnih dejavnikov, zlasti preko izvedbe zemljiških operacij, naložb v povečanje 
namakanih površin in gospodarnejšo rabo vode, zaščito pred neugodnimi vremenskimi 
pojavi, povečanje splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev s pospešenim zapi-
ranjem tehnološke vrzeli in krepitev razvojne usmerjenosti in profesionalizacije kmeti-
jskih gospodarstev preko spodbujanja generacijske pomladitve. 

PRP 2014–2020 v tem okviru uvaja pomembno konceptualno spremembo, saj okoljskih 
vidikov ne pojmuje ločeno od produktivnosti, temveč kot njen nepogrešljiv sestavni del. 
Z vidika investicijskih ukrepov to pomeni, da bodo morale naložbe slediti večplastnim 
ciljem, kar pomeni, da bodo morale poleg ekonomske zasledovati tudi okoljsko učinko-
vitost. Slovenija se je namreč zavzela za trajnostni model kmetijstva, k čemur stremita 
tudi četrta in peta prednostna naloga evropske politike razvoja podeželja. To pomeni, da 
morajo izbrani ukrepi spodbujati odgovorno, trajnostno rabo naravnih virov in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, večjo energetsko in snovno učinkovitost ter prispevati k blaženju 
podnebnih sprememb. To je tudi v skladu z doseganjem horizontalnih ciljev evropske 
politike razvoja podeželja, povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem nanje. 

Bolj kot katerikoli drug sektor je kmetijstvo  inherentno odvisno od naravnega okolja, zato 
je potrebno v svojih izhodiščih koncept izravnave okoljskih stroškov in izpada dohodka 
zaradi omejitev pri kmetovanju oziroma večjo trajnostno naravnanost kmetijstva razu-
meti predvsem kot odgovornost in veliko priložnost, navsezadnje tudi z vidika narašča-
jočega povpraševanja po proizvodih višje kakovosti, zlasti iz ekološke proizvodnje, in 
zahtev po dobrem počutju živali. 

Spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig 
ter dvig kakovosti 
Tretje težišče PRP 2014–2020 in hkrati tudi tretja prednostna naloga evropske politike 
razvoja podeželja se nanaša na spodbujanje horizontalnega in vertikalnega povezovanja 
vzdolž agroživilske in neživilske verige ter dvig kakovosti. V tem okviru je še posebej 
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potrebno izpostaviti pomen kratkih oskrbnih verig s kmetijskimi in živilskimi proizvodi 
ter gozdno-lesne verige. 

Razdrobljenost in majhnost zavirata kmetijska gospodarstva pri doseganju večje partici-
pacije na trgu in ekonomij obsega, še zlasti pri proizvodih višje kakovosti. Zaradi poman-
jkanja vertikalnega povezovanja vzdolž agroživilske kot tudi gozdno-lesne verige izgu-
bljamo tudi na dodani vrednosti. Tesnejše povezovanje ima lahko izrazit potencial za 
razvoj lokalnih trgov, aktivacijo neizkoriščenih proizvodnih potencialov na podeželskih 
območjih, odločnejšo vključitev majhnih kmetij v lokalno gospodarstvo. Povezovanje v 
gozdno lesne verige pa je pomembno z vidika neizkoriščenega gozdnega potenciala in 
možnosti razvoja proizvodov iz lesa z višjo dodano vrednostjo.

Spodbujanje povezovanja v kratke verige prinaša številne koristi, ki niso zgolj ekonomske, 
temveč tudi okoljske in socialne. Prinaša prednosti skupnega tržnega nastopa in promo-
cije, zmanjševanja stroškov zaradi krajših distribucijskih poti in optimalnejše rabe proiz-
vodnih obratov. Z vidika potreb potrošnika in usmeritev prehranske politike v RS so 
kratke oskrbe verige in razvoj lokalnih trgov pomembne zlasti z vidika zagotavljanja večje 
kakovosti (hranilnosti) živil. Krajše distribucijske poti prispevajo tudi k zmanjševanju 
ogljičnega odtisa, kar je ključno z vidika varovanja okolja in blaženja podnebnih spre-
memb. 

In nenazadnje, povezovanje lahko prispeva k ustreznejši porazdelitvi ekonomskih koristi 
med posameznimi členi v verigi ter k povečanju pogajalske moči primarnih proizva-
jalcev v odnosu do drugih členov v verigi. Poleg ekonomskih učinkov vsebuje potencial za 
ustvarjanje novih delovnih mest, lahko tudi v povezavi s socialnim podjetništvom in s tem 
aktivacijo človeškega kapitala ter družbene kohezije in vključenosti na podeželju. 

Razvoj endogenih potencialov in delovnih mest na podeželju 
Četrto težišče PRP 2014–2020, ki vsebinsko posega v šesto prednostno nalogo evropske 
politike razvoja podeželja, se nanaša na razvoj endogenih potencialov in delovnih mest 
na podeželju. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da podeželje še zdaleč ni prostor enovite 
razvojne dinamike. Podeželska območja se medsebojno močno razlikujejo z vidika 
sposobnosti, da aktivirajo svoj endogeni razvojni potencial. Ta neenakomerni razvoj je 
potrebno s PRP 2014–2020 primerno identificirati in nasloviti. Med ključnimi ukrepi 
bo spodbujanje drobnega podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, še zlasti v 
povezavi z izkoriščanjem naravnega potenciala v okolju, kar bo prispevalo k boljši izko-
riščenosti proizvodnih dejavnikov na kmetiji in diverzifikaciji dohodka. Med podprtimi 
dejavnosti je potrebno omeniti zlasti predelavo in v tem okviru še posebej predelavo lesa, 
pridobivanje obnovljivih virov energije in turizem. 

Znotraj tega težišča bo pomemben vidik tudi krepitev socialnega kapitala, zlasti preko 
lokalne razvojne pobude LEADER. Programsko obdobje 2007–2013 je prineslo pomembne 
izkušnje. Z letom 2014 želimo preiti v zrelejšo fazo izvajanja pristopa LEADER. Poudarek 
bo namenjen višji kakovosti projektov ter večji ciljni osredotočenosti. Namen izvajanja 
ukrepov LEADER mora biti ta, da soustvarja ugodnejše okolje za razvoj in krepitev 
endogenih potencialov na določenem območju, zlasti okoljskega, človeškega in social-
nega kapitala ter da pri lokalnem prebivalstvu krepi občutek pripadnosti območju, kar 
lahko dolgoročno in posredno spodbudi tudi nastajanje novih delovnih mest.  

5.2 Prva prednostna naloga: Pospeševanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih

Slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo se soočajo s številnimi pomembnimi družbe-
no-ekonomskimi in okoljskimi izzivi. Z vidika spodbujanja razvoja omenjenih gospodar-
skih dejavnosti kot tudi širšega razvoja podeželskih območij bo potrebno poiskati ustrezen 
odgovor na vprašanje, kako v pogojih zaostrene konkurence, spremenljivosti cen, zaost-
renih okoljskih zahtev (in odziva oziroma pričakovanj potrošnikov), omejenosti naravnih 
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virov in naraščajočega vpliva podnebnih sprememb zagotoviti dvig produktivnosti ter 
hkrati prispevati k ohranjenosti naravnih virov. 

Iz analize stanja izhaja, da je rešitev vprašanja lahko le intenzivnejše vlaganje v krepitev 
baze znanja in inovacij na podeželju ter učinkovitejši prenos le-teh v prakso preko tesne-
jšega, interaktivnega sodelovanja med različnimi členi v verigi prenosa znanja/infor-
macij in inovacij (predvsem raziskovalci, fakultetami, svetovalci) ter proizvajalci (kmeti in 
podjetji). Pri tem pa tradicionalni, linearni pretok znanja in inovacij od raziskovalne sfere 
do proizvajalcev preko svetovalcev ni več edina primerna oblika pretoka najsodobnejših 
spoznanj. Prav tako kmetje, lastniki gozdov, zaposleni v živilsko-predelovalnih obratih, 
podjetja niso homogena ciljna skupina za prenos znanja. Različne potrebe po znanju so 
zaznane že med npr. kmeti. Vse bolj pomembni kot nosilci znanja postajajo nosilci dejav-
nosti, npr. kmetje, ki na primerih svojih uspešnih kmetij lahko posredujejo znanja drugim 
kmetom (primeri dobrih praks oziroma demonstracijski projekti). 

5.2.1  Prednostno področje 1A: Pospeševanje inovacij in baze znanja na podeželskih 
območjih

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
15. člen: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

16. člen:  Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za 
zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah:

•  podukrep 16(1)a: Pomoč kmetom, posestnikom gozdov, drugim upra-
vljavcem zemljišč in MSP na podeželskih območjih pri uporabi storitev 
svetovanja

36. člen – Sodelovanje: 

• podukrep 36(2)a: Pilotni projekti

•  podukrep 36(2)b: Razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij 
v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju

•  podukrep 36(2)g: Skupinski pristopi k okoljskim projektom in ustaljenim 
okoljskim praksam

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT analizo in opredelitvijo 
potreb

V okviru prednostnega področja 1A bodo izbrani ukrepi usmerjeni k vzpostavljanju prim-
ernega okolja za spodbujanje inovacij in krepitve baze znanja na podeželskih območjih, ki 
bo podprla trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Krepitev baze 
znanja in inovacij bo možno doseči z:

•  dvigom inovacijske in prilagoditvene sposobnosti slovenskega kmetijstva in z njim 
povezanih panog ter večje vloge znanja pri odločanju; 

•  z dvigom usposobljenosti oseb, ki izvajajo dejavnosti na področju kmetijstva, prehrane 
in gozdarstva ter gospodarskih subjektov, ki so mikro, mala ali srednje velika podjetja in 
delujejo na podeželju;

•  krepitvijo neposredno uporabnega aplikativnega raziskovalnega dela in povečanja 
učinkovitosti in kakovosti svetovanja;

•  izboljšanjem strokovno-raziskovalnega sodelovanja med institucijami v verigi prenosa 
znanja ter

•  učinkovitejšim prenosom znanja do končnega uporabnika, ki zaokroža vse zgoraj nave-
dene točke. 
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Izbrani ukrepi bodo namenjeni povečanju usposobljenosti in pridobivanju strokovnih, 
praktično uporabnih znanj ter predstavitvenim dejavnostim, pomoči kmetom, posest-
nikom gozdov, drugim upravljavcem zemljišč in MSP na podeželskih območjih pri 
uporabi storitev svetovanja ter krepitvi sodelovanja med različnimi akterji, pri čemer je 
nujno zagotoviti vključenost končnih uporabnikov znanja. 

Z izbranimi aktivnostmi bo podprto sodelovanje med različnimi akterji s področja 
ustvarjanja in prenosa znanja in inovacij ter končnimi uporabniki tega znanja z namenom 
razvoja, testiranja, uvajanja in razširjanja najsodobnejših spoznanj, tehnologij, praks itd. 
Tesnejše sodelovanje med ključnimi akterji v verigi prenosa znanja (predvsem med razis-
kovalci, fakultetami, svetovalci itn.) in proizvajalci bo ključno za učinkovitejši prenos 
znanja in inovacij do potencialnih uporabnikov kot tudi za vzpostavitev povratnega 
pretoka informacij o zaznanih praktičnih potrebah do raziskovalne sfere.

Med podprtimi oblikami sodelovanja bodo tudi operativne skupine Evropskega inovaci-
jskega partnerstva za kmetijsko produktivnost in trajnost, ki se bodo vzpostavile okrog 
zaznanega problema iz prakse, za katerega bodo razvile in testirale praktično rešitev ter 
pridobljeno znanje prenašale naprej. 

5.2.2  Prednostno področje 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane 
in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
36. člen – Sodelovanje: 

• podukrep 36(2)a: Pilotni projekti

•  podukrep 36(2)b: Razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij 
v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju

•  podukrep 36(2)g: Skupinski pristopi k okoljskim projektom in ustaljenim 
okoljskim praksam

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT analizo in opredelitvijo 
potreb

V vseh proizvodnih usmeritvah znotraj slovenskega kmetijstva (enako pa velja tudi za 
živilsko-predelovalno industrijo) in v gozdarstvu se kažejo izrazite potrebe po prenosu 
tehnologij in tehnološkega znanja v prakso, aplikativnih raziskavah, razvoju in nadgradnji 
raziskovalne infrastrukture, dvigu usposobljenosti svetovalcev in proizvajalcev, močnejši 
povezanosti med strokovnimi službami, raziskovalci in akademsko sfero. 

Še zlasti pa se kaže potreba tesnejšemu povezovanju med različnimi akterji znotraj verige 
prenosa znanja in končnimi uporabniki tega znanja preko različnih oblik sodelovanja. 
Na ta način bi ponovno vzpostavili ali pa okrepili povezave med znanostjo in prakso, 
kar bi prispevalo k učinkovitejšemu prenosu znanja in povratnemu pretoku informacij o 
zaznanih potrebah iz kmetijske prakse do raziskovalne sfere. Ravno pomanjkanje koor-
diniranega dela vseh institucij in s tem njihova funkcionalno manjša učinkovitost ter 
nedorečenost delovanja posameznih akterjev je glavna ovira učinkovitejšemu prenosu 
znanja in inovacij. Takšen sistem ne deluje po principu spodbud za razvojno delovanje, 
ampak na slučajnosti. To med drugim vpliva na dejstvo, da so novosti in nova tehnološka 
znanja premalo preizkušena v praksi, zato je ponudba aplikativnega znanja v Slovenji 
omejena, prenos do prakse na določenih segmentih pa slabo utečen.

Izbrani podukrepi iz 36. člena Uredbe RP/2013/EU bodo spodbujali različne oblike 
sodelovanja med različnimi raziskovalnimi in strokovnimi institucijami ter končnimi 
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uporabniki znanj. Pri tem je ključnega pomena, da so projekti sodelovanja usmerjeni k 
doseganju jasnih, preverljivih in praktično uporabnih rezultatov, da je v vseh fazah delo-
vanja teh skupin zagotovljena transparentnost, da se pridobljeno znanje razširja in da je 
zagotovljena trajnost rezultatov tudi po izteku projekta. 

5.2.3  Prednostno področje 1C: Krepitesv vseživljenjskega učenja in poklicnega usposa-
bljanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
15. člen: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

16. člen: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za 
zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah: 

•  podukrep 16(1)a: Pomoč kmetom, posestnikom gozdov, drugim upra-
vljavcem zemljišč in MSP na podeželskih območjih pri uporabi storitev 
svetovanja

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT analizo in opredelitvijo 
potreb

Zahtevnost opravljanja kmetijske, živilske, gozdarske dejavnosti ter drugih dejavnosti na 
podeželju, povezanih s podjetništvom ipd., danes zahteva povečanje usposobljenosti in 
stalno pridobivanje novih znanj in kompetenc. Pri vseh štirih težiščih PRP 2014–2020 se 
kažejo izrazite potrebe po poglabljanju usposobljenosti, še zlasti pa se kažejo potrebe po 
dvigu usposobljenosti na področju varovanja okolja in dobrega počutja živali, tehnologij 
in tehnik pridelave, povečanja ekonomske in okoljske učinkovitosti ter blaženja in prila-
goditve na podnebne spremembe, trženja in promocije, horizontalnega in vertikalnega 
povezovanja vzdolž kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig, podjetništva in diver-
zifikacije v nekmetijske dejavnosti, varnosti in zdravja pri delu itn. 

V okviru tega prednostnega področja bodo aktivnosti dostopne široki ciljni skupini, 
vseeno pa bodo še posebej usmerjene predvsem v mlajše, razvojno naravnane člane 
kmetijskega gospodarstva ter tiste, ki so ali še nameravajo pridobiti podpore iz naslova 
PRP 2014–2020. Pri tem bo ključen ukrep Prenos znanja, v okviru katerega bodo podprte 
dejavnostim usposabljanja in prenosa znanja ter demonstracijski projekti. Pri izvajanju 
omenjenega ukrepa je zlasti pomembno to, da se zagotovi ustrezen poudarek konkret-
nemu, praktičnemu prikazu uvajanja novih tehnologij ali proizvodnih tehnik, demon-
stracijskim projektom oziroma ogledu dobrih praks, tesnejšemu sodelovanju s stroko in 
raziskovalci. Cilj usposabljanja mora biti uporaba pridobljenega znanja v praksi. Ukrep bo 
namenjen tako usposabljanju široke ciljne skupine kot tudi tistim, ki bodo pred ali pa po 
vstopu v določen ukrep morali izpolniti obveznost dodatnega usposabljanja.

Prav tako je potrebno zagotoviti podporo za dostop do svetovalnih storitev, pri tem je 
ključnega pomena, da se omogoči večjo prilagojenost svetovalnih storitev potrebam 
kmetijskih gospodarstev in učinkovitejši prenos specializiranega znanja.

5.3  Druga prednostna naloga: Krepitev konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva in 
krepitev vitalnosti kmetij

Spodbujanje procesov prestrukturiranja ostaja ena od temeljnih nalog slovenske kmeti-
jske politike. Čeprav od sredine 90-ih let prejšnjega stoletja v slovenskem kmetijstvu pote-
kajo stalne strukturne spremembe, ki se kažejo predvsem v večji koncentraciji in special-
izaciji kmetijskih gospodarstev ter postopnemu izboljševanju izobrazbene strukture na 
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kmetijskih gospodarstvih, pomembna strukturna neskladja ostajajo realnost slovenskega 
kmetijstva. Slovenija tako po povprečni velikosti kmetijskih gospodarstev (v letu 2010: 6,4 
hektar) kot po produktivnosti (v letu 2010: 0,16 PDM na hektar) zaostaja za povprečjem 
EU-27 za okoli dvakrat (za EU-15 okoli trikrat) in se tako uvršča v skupino članic z 
najneugodnejšo strukturo kmetijstva. Zaostanek za državami z razvitejšim kmetijstvom 
se ne zmanjšuje. Več kot 80 % kmetijskih gospodarstev še vedno gospodari na manj kot 10 
hektarjev kmetijskih zemljišč in v tem velikostnem razredu je skoraj polovica vse kmeti-
jske zemlje v uporabi (61 % do 5 hektarjev in 23 % od 5 do 10 hektarjev). 

Podobno zaostajanje beležimo tudi pri dohodku na enoto vloženega dela, ki je v slov-
enskem kmetijstvu še vedno bistveno nižji in dosega le okoli 50 % povprečja EU-27. To 
kaže na izrazito nizko raven produktivnosti dela v slovenskem kmetijstvu. Vzroke za 
nizko produktivnost lahko iščemo v strukturnih značilnostih kmetijstva, kot so neugodna 
velikostna struktura kmetijskih gospodarstev, razdrobljenost posesti, oddaljenost od 
tržnih središč, tržno nepovezovanje v lokalne verige, še vedno nizka stopnja specializacije 
in velik delež območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (okoli 75 % kmeti-
jskih zemljišč v uporabi se nahaja na tovrstnih območjih). Zaradi razpršene poselitvene 
strukture v Sloveniji je dostop kmetij do javne infrastrukture še toliko bolj otežen, kar 
dodatno zmanjšuje njihovo konkurenčnost. 

Ob tem je potrebno izpostaviti tudi neugodno starostno strukturo (povprečna starost 
gospodarja na kmetiji je 57 let) in dejstvo, da med gospodarji na kmetiji še vedno prevladu-
jejo tisti, ki imajo le praktične izkušnje v kmetijstvu in torej nimajo formalne kmetijske 
izobrazbe. Leta 2010 je bilo takšnih gospodarjev 64,5 %.

Vsi navedeni dejavniki zmanjšujejo učinkovitost rabe proizvodnih virov v kmetijstvu in 
imajo negativen vpliv na tržno organiziranost. Precejšen delež kmetijskih proizvodov se 
tako porabi ali proda neposredno na gospodarstvih. Ta delež je velik zlasti pri krmnem 
žitu, krompirju, vrtninah in sadju. Zaostajanje v procesu proizvodnega in tržnega povezo-
vanja kmetij ima za posledico šibko pogajalsko moč kmetijstva v prehranski verigi in 
neuravnoteženo razporeditev ekonomskih koristi med posameznimi členi verige.

Vzporedno bodo kmetijska gospodarstva morala povečati svojo snovno in energetsko 
učinkovitost, prispevati k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter zagoto-
viti bolj učinkovito in trajnostno rabo virov. V okviru te prednostne naloge, še zlasti pa 
je to predmet 5. prednostne naloge, bodo tako podprta vlaganja v kmetijstvo, ki bo bolj 
produktivno in hkrati bolj gospodarno z viri (torej bo proizvedlo več z manj viri). 

Za Slovenijo je značilen velik delež območij, ki so deležna posebnega režima upravljanja 
z vidika varovanja okolja, kar vpliva tudi na kmetovanje. V skladu z določbami Direk-
tive Sveta 91/676/EGS je celotno ozemlje Slovenije določeno kot ranljivo območje za 
onesnaževanje z nitrati iz kmetijskih virov. Vodovarstvena območja predstavljajo več 
kot 20 % (442.822 hektarjev) ozemlja Slovenije. Omenjene omejitve pa ne predstavljajo 
nujno ovire kmetovanju, temveč odpirajo priložnosti za preusmeritev s konvencionalnega 
v razvoj ekološkega kmetovanja, rezultat katerega so proizvodi višje kakovosti. To pa je 
lahko pomembna konkurenčna prednost z vidika pričakovanj javnosti in naraščajočega 
povpraševanja potrošnikov po proizvodih, ki so pridelani na okolju prijazen način. 

Tudi naravni omejitveni dejavniki pomembno vplivajo na konkurenčnost slovenskega 
kmetijstva. Čeprav neugodne naravne razmere ne preprečujejo povsem kmetovanja na 
teh območjih, pa je zaradi njih produktivnost nižja, izbor kmetijskih usmeritev omejen, 
proizvodni stroški pa višji. Kljub nižjim pridelovalnim potencialom za kmetijstvo ima 
kmetovanje na teh območjih zelo pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti podežel-
skih območij ter vzdrževanju kulturne krajine in ekološkega ravnotežja. 
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5.3.1  Prednostno področje 2A: Zagotavljanje lažjega prestrukturiranja kmetij, pred-
vsem kmetij z nizko stopnjo udeležbe na trgu, tržno usmerjenih kmetij v posa-
meznih sektorjih in kmetij s potrebo po kmetijski diverzifikaciji

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
18. člen : Naložbe v fizična sredstva:

•  podukrep 18(1)a – naložbe v izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijs-
kega gospodarstva

•  podukrep 18(1)c – naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem in 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

20. člen: Razvoj kmetij in podjetij:

• podukrep 20(1)(a)(i): pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

• podukrep 20(1)(a)(ii): pomoč za zagon nekmetijske dejavnosti

•  podukrep 20 (1)(b): naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejav-
nosti

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Za slovensko kmetijstvo je značilna prenizka ekonomska in okoljska učinkovitost ter velika 
izpostavljenost podnebnim spremembam. S tem v povezavi se kot ena izmed ključnih 
zaznanih potreb kaže povečanje produktivnosti (to pomeni povečanje obsega in kako-
vosti proizvodov z optimalnejšo rabo proizvodnih dejavnikov) ob hkratnem upoštevanju 
trajnostne rabe naravnih virov in vplivov podnebnih sprememb. 

V okviru tega prednostnega področja bodo ključne investicije v fizična sredstva, katerih 
namen je povečanje splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev (ekonomske in okol-
jske učinkovitosti). Pri tem izhajamo iz raznolikosti kmetijskih gospodarstev in njihovih 
razvojnih potreb. Medtem ko se majhna kmetijska gospodarstva spopadajo zlasti z nizko 
produktivnostjo, prenizko tržno usmerjenostjo in konkurenčnostjo, se večja, inten-
zivnejša kmetijska gospodarstva soočajo predvsem s potrebami po zniževanju stroškov 
proizvodnje preko učinkovitejše rabe virov, zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, 
blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe ter prilagoditvi zahtevnejšim stan-
dardom proizvodnje, med drugim tudi na področju dobrega počutja živali. 

Investicijske podpore bodo tako temeljile na dvotirnemu sistemu spodbujanja investicij, 
ki bo primerno obravnaval obe različni skupini kmetijskih gospodarstev in pri tem izhajal 
iz različnih funkcij, ki jih omenjeni skupini zagotavljata v modelu trajnostnega razvoja 
kmetijstva. Z navedenimi ukrepi bo podprto prestrukturiranje slovenskega kmetijstva 
v smeri povečanja deleža bolj produktivnih in konkurenčnih kmetijskih gospodarstev, 
zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na okolje, učinkoviti rabi virov ter prilago-
ditvi na EU standarde kot tudi blaženju in prilagoditvi na podnebne spremembe. 

Vlaganja bodo prednostno usmerjena v tržno usmerjene družinske kmetije in druge 
oblike kmetijskih gospodarstev, ki bodo s svojo kmetijsko proizvodnjo prispevale k ures-
ničevanju ciljev kmetijske politike. Razvoj bo slonel na kmetijskih gospodarstvih: 

•  kjer se poklicno ukvarja s kmetijstvom, gozdarstvom in diverzifikacijo vsaj ena oseba,
•  ki bodo imela jasno vizijo lastnega razvoja, 
•  ki bodo sposobna učinkovitega prilaganja tržnim razmeram ter bodo usmerjene v pride-

lavo visokokakovostnih proizvodov z višjo dodano vrednostjo, 
•  ki bodo povezana v učinkovite tržne verige,
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•  ki se bodo stalno usposabljala in učinkovito prenašala sodobne tehnologije, 
•  ki bodo do okolja in narave delovala trajnostno. 

Znotraj dvotirnega sistema spodbujanja investicij bo posebna pozornost namenjena 
majhnim kmetijam, ki so usmerjene v razvoj in rast. Majhne kmetije so prav tako lahko 
ekonomsko uspešne in imajo lahko izjemno velik pomen za lokalno preskrbo ter s tem za 
povezovanje s širšim gospodarstvom na podeželskih območjih, še zlasti ob usmerjenosti 
v visokokakovostno pridelavo in rejo, ki je okolju prijazna, večji tržni naravnanosti, 
povezanosti z drugimi proizvajalci in vzdolž agroživilske verige,sodelovanju v kratkih 
oskrbnih verigah ter diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti. Hkrati te kmetije zagotavl-
jajo številne druge, neblagovne dobrine, predvsem ekosistemske storitve. V kontekstu tega 
prednostnega področja je majhne kmetije potrebno spodbujati k povezovanju in izvedbi 
kolektivnih naložb.

Poleg tega so v okviru tega prednostnega področja ključna tudi investicijska področja, 
povezana z infrastrukturo v kmetijstvu in gozdarstvu. V tem okviru še zlasti: ureditev 
dostopa do kmetijskih in gozdnih zemljišč, komasacije in izboljšanje zemljišč, oskrba z 
energijo, upravljanje voda (ponovna raba vode, zbiranje vode in čiščenje voda).

5.3.2  Prednostno področje 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske 
dejavnosti in zlasti generacijske pomladitve v kmetijskem sektorju

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
20. člen: Razvoj kmetij in podjetij:

• podukrep 20(1)(a)(i): pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Iz analize stanja izhaja, da je eden od vzrokov za nizko produktivnost slovenskega kmeti-
jstva še vedno neugodna starostna in izobrazbena struktura nosilcev kmetijskih gospo-
darstev. Povprečna starost gospodarjev družinskih kmetij se od leta 2000 ni spreme-
nila in je bila v letu 2010 še vedno 57 let. Starostna struktura v povezavi s še vedno 
neugodno izobrazbeno strukturo gospodarjev kmetij tako ne daje ustrezne osnove za 
krepitev razvoja in povečanje proizvodne sposobnosti kmetij, ki terja pridobivanje vedno 
bolj specializiranih znanj o uvajanju novih tehnologij in inovacij, procesnih, organizaci-
jskih izboljšavah ter trženju proizvodov in storitev. Vse navedeno je ključno za uspešno 
prestrukturiranje in trajnostni razvoj sektorja v danem družbeno-ekonomskem okviru, za 
katerega so značilni ostra konkurenca na notranjem trgu EU in s strani tretjih trgov, zaos-
trovanje cenovno-stroškovnih razmerij, visoke zahteve varovanja okolja ter naraščajoč 
vpliv podnebnih sprememb. 

Procesi strukturnega prilagajanja slovenskega kmetijstva bodo hitrejši, če bodo sovpadali 
s procesi generacijske pomladitve na kmetijskih gospodarstvih. 

Odločitev za zagon dejavnosti pa ni enostavna, saj je povezana z ekonomskimi tveg-
anji. Mladi težje dostopajo do potrebnih finančnih sredstev za nakup kmetijskih zeml-
jišč, potrebne mehanizacije in opreme ter vzpostavitev ali širitev proizvodnih zmoglji-
vosti. Prav tako še nimajo vzpostavljenega ustreznega sistema trženja in prodaje lastnih 
proizvodov in izdelkov. Vse to vpliva na dejstvo, da se težje odločajo za zagon dejavnosti. 
Zagonska pomoč za mlade kmete je tako eden od pomembnih dejavnikov, ki bo vplival na 
učinkovitost prestrukturiranja slovenskih kmetijskih gospodarstev. 
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5.4  Tretja prednostna naloga: Spodbujanje organiziranja živilske in neživilske 
verige ter obvladovanja tveganj v kmetijstvu

Povezovanje kmetijskih gospodarstev v specializirane oblike proizvodnega in tržnega 
organiziranja, vzpostavitev in razvoj kratkih oskrbnih verig, logističnih platform in loka-
lnih trgov bo ključen dejavnik dviga konkurenčnosti slovenskega kmetijstva in agroživil-
stva. S kombinacijo ukrepov znotraj tega prednostnega področja si bomo prizadevali, da 
bodo kmetijska gospodarstva povezana v učinkovite tržne verige: horizontalno v smeri 
izkoriščanja prednosti proizvodnega povezovanja, skupne rabe proizvodnih kapacitet ter 
skupnega nastopa na trgu (npr. lokalne tržnice, informacijsko podprto skupno trženje in 
drugi inovativni pristopi trženja) in vertikalno s ciljem tesnejšega povezovanja z lokalnimi 
predelovalnimi obrati oziroma vzpostavitve skupnih manjših, lokalnih predelovalnih 
obratov, povečevanja ponudbe proizvodov z višjo dodano vrednostjo, zlasti proizvodov 
višje kakovosti in lokalnih značilnosti, ki bodo potrošnikom dostopni po konkurenčnih 
cenah. 

To prinaša prednosti z:

•  ekonomskega vidika: zmanjšanje števila subjektov, ki sodelujejo v dobavni verigi od 
proizvajalca do potrošnika, lahko poveča delež končne cene, ki jo na proizvod prejmejo 
proizvajalci, zniževanje stroškov, zlasti transportnih stroškov in stroškov logistike, večje 
prepoznavnosti, dodane vrednosti itd., 

•  prehranskega vidika: večja svežina, kakovost, višja hranilna vrednost lokalno pride-
lane hrane in večja sledljivost po vsej prehranski verigi od prireje oziroma pridelave do 
predelave in distribucije, 

•  okoljskega vidika: zmanjševanje ogljičnega odtisa zaradi krajših distribucijskih poti in 
razvoja lokalnih trgov, spodbujanje obdelanosti kmetijskih zemljišč ter 

•  širšega socialnega vidika: vzpostavitev tesnejših vezi med potrošniki in proizvajalci, in 
s tem krepitev zavedanja družbe o pomembnosti lokalne kmetijske pridelave in prireje, 
krepitev zavesti o pomenu kmetijstva za trajnostni razvoj družbe, krepitev lokalne iden-
titete in pripadnosti lokalnemu okolju, potencial za ustvarjanje novih delovnih mest, 
tudi v povezavi s socialnim podjetništvom, tesnejše povezovanje s širšim podeželskim 
gospodarstvom. 

Z izbranimi ukrepi bomo prvenstveno spodbujali tisti del proizvodnje hrane, ki bo temeljil 
na lokalni pridelavi in predelavi, in bo: 

•  vključen v sheme višje kakovosti, zato se bo spodbujalo večjo vključenost kmetov v 
sheme kakovosti,

•  izhajal iz nadstandardne reje, ki sledi zahtevam dobrega počutja živali ter iz reje 
avtohtonih, tradicionalnih pasem;

•  vključeval sodobna tehnološka znanja in investicijsko sledil zahtevam in trendom na 
področju proizvodnje, predelave, trženja in prodaje.

Cilj tega je doseči, da bodo proizvodi ustrezno plasirani na lokalne trge, cenovno 
konkurenčni glede na kakovost ter bodo imeli visoko raven prepoznavnosti pri potrošnikih. 

Podobno kot za kmetijstvo je tudi za gozdarstvo značilno zaostajanje v procesu povezo-
vanja. To je še zlasti problematično z vidika izrazito neugodne, močno razdrobljene last-
niške strukture zasebnih gozdov. Zasebni lastniki na trgu nastopajo kot nepovezani posa-
mezniki. Z ustanovitvijo tržno naravnanih skupin proizvajalcev, v katere bi se lahko 
vključevala tudi obstoječa društva lastnikov gozdov, in nadaljnjega povezovanja v gozd-
no-lesne verige, bi bilo možno izkoristiti prednosti skupnega tržnega nastopa in zman-
jševanja stroškov ter več pozornosti usmeriti v dvig dodane vrednosti, ki bi s tem ostala v 
lokalnem okolju. 
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5.4.1  Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko 
verigo prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih 
verig, skupin proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega 
počutja živali

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
17. člen – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode, živila in kmetije

34. člen – Dobro počutje živali

18. člen – Naložbe v fizična sredstva:

•  podukrep 18(1)a – naložbe v izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijs-
kega gospodarstva 

•  podukrep 18(1)b – naložbe v predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov

• 28. člen – Ustanovitev skupin proizvajalcev

• 36. člen – Sodelovanje:

• podukrep 36(2)a- pilotni projekti

•  podukrep 36(2)d- horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci 
v dobavni verigi za vzpostavitev logističnih platform za spodbujanje 
kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

•  podukrep 36(2)e- promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane 
z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Namen ukrepov v okviru tega prednostnega področja je spodbujati horizontalno in verti-
kalno sodelovanje med udeleženci vzdolž agroživilskih in gozdno-lesnih verig. Boljše 
organiziranje vzdolž živilske in neživilske verige naj bi dosegli zlasti preko vključevanja 
primarnih proizvajalcev v sheme kakovosti, kratkih dobavnih verig in promocije na loka-
lnih trgih (lahko tudi preko pilotnih projektov), skupin proizvajalcev ter spodbujanjem 
nadstandardne reje, ki upošteva zahteve dobrega počutja živali.

Uspešnejše in učinkovitejše povezovanje v skupine proizvajalcev lahko pomeni veliko 
razvojno priložnost in boljšo izrabo proizvodnih dejavnikov zlasti za kmetijska gospo-
darstva z nizko stopnjo tržne naravnanosti in majhne kmetije, ki bi na ta način lažje tržile 
in povečevale dodano vrednost svojih proizvodov ter si s tem zagotovile dodatne vire 
dohodkov. Vse to bi jim omogočilo uspešnejše vključevanje v širše lokalno gospodarstvo. 

Pri tem je potrebno kmetijskim gospodarstvom zagotoviti ustrezne investicijske spod-
bude, da bi se lahko uspešno prestrukturirala in s tem lažje uspešno vključila v živilske in 
neživilske verige. Poleg navedenega pa so pomembne tudi naložbe v predelavo, trženje in/
ali razvoj kmetijskih proizvodov. V okviru investicijskih vlaganj v primarno proizvodnjo 
in predelavo bodo dodatne podpore deležni zlasti kolektivni projekti, s katerimi bodo 
spodbujeno organiziranje skupnih delovnih procesov, skupna uporaba objektov in naprav 
ter virov. 

5.4.2  Prednostno področje 3B: Podpora obvladovanju tveganja na kmetijah

Program naslavlja to prednostno področje: NE
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Obrazložitev:
Za to področje se sredstva delno zagotavljajo iz nacionalnega proračuna. Država vstopa 
v sistem zavarovanja preko sofinanciranja zavarovalnih premij na podlagi Uredbe o sofi-
nanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Ur.l. 
RS, št. 102/2010, spremembe: Ur.l. RS, št. 7/2013). Tveganja zaradi škode po naravnih 
nesrečah se s tem porazdelijo med državo, ki zagotovi sredstva za sofinanciranje premij, 
med zavarovalnice, ki ocenijo in izplačajo odškodnino za škode ter kmetovalca. 

5.5  Četrta prednostna naloga: Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, 
povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom 

Z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 
2020 - »Zagotovimo.si hrano za jutri« se je Slovenija zavezala, da bo spodbujala trajnostno 
kmetijstvo, ki bo sočasno ob proizvodnji hrane zagotavljalo druge družbeno pomembne 
funkcije in neblagovne javne dobrine, katerih obsega in ceno trg ne uravnava. V tem 
okviru je mišljena predvsem okoljska funkcija kmetijstva, ki je povezana z ohranjanjem 
naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter kulturne krajine.

Slovenija se glede na geografski položaj in raznovrstne naravne razmere uvršča med 
evropske države z najvišjo stopnjo biotske raznovrstnosti. Kmetijstvo ima pomemben 
vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Intenzifikacija kmetijstva ali pa opuščanje 
pridelave in zaraščanje kmetijskih zemljišč lahko vodi v izgubo biotske raznovrstnosti, 
zato je potrebno zagotavljati ustrezno raven in način obdelanosti kmetijskih zemljišč.

Kmetijstvo je tudi med pomembnimi onesnaževalci tal in voda z nitrati, pesticidi in 
njihovimi razgradnimi produkti. Najbolj obremenjena vodna telesa podzemne vode 
so v osrednjem in severovzhodnem delu Slovenije. V teh delih Slovenije tudi nekatere 
površinske vode ne dosegajo dobrega stanja. Kljub temu, da se kakovost podzemne vode 
izboljšuje, je potrebno zagotoviti nadaljnje zmanjševanje vnosa fitofarmacevtskih sredstev 
in nitratov preko spodbujanja okolju prijaznejših načinov kmetovanja (zlasti ekološkega 
kmetovanja). 

5.5.1  Prednostno področje 4A: Obnova, ohranjanja in povečanja biotske raznovr-
stnosti, vključno z območji Natura 2000 in sistemi kmetovanja velike naravne 
vrednosti, ter stanja krajin v Evropi

Program naslavlja to prednostno področje: DA

Izbor ukrepov:
29. člen – Kmetijsko-okoljski-podnebni ukrep

• podukrep 29(2) – Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila

30. člen – Ekološko kmetovanje

32. člen – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Za Slovenijo je značilna sorazmerno dobra ohranjenost narave in visoka stopnja biotske 
raznovrstnosti. Biotsko raznovrstnost najbolj ogrožata intenzifikacija kmetijske proiz-
vodnje v ravninskih predelih in opuščanje rabe zemljišč v višinskih in odročnih legah, 
na kar kaže tudi monitoring populacije ptic kmetijske krajine, ki je pomemben indikator 
biotske raznovrstnosti. 

V slovenskem prostoru so se razvile tudi številne avtohtone in tradicionalne pasme 
domačih živali in sorte kmetijskih rastlin, ki so prilagojene specifičnim lokalnim okol-
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jskim razmerah, ki pa jih je v zadnjih desetletjih močno ogrozila industrializacija kmeti-
jstva. 

V skladu s ciljem zagotavljanja okoljske funkcije kmetijstva in ohranjanja kulturne krajine 
bodo ukrepi v okviru tega prednostnega področja namenjeni kmetijsko okoljskim in 
kmetijsko podnebnim plačilom, ki bodo spodbujala ciljno usmerjeno uvedbo ali nadal-
jnjo uporabo kmetijskih praks, ki so združljive z varstvom in izboljšanjem okolja, krajine 
in njenih značilnosti, naravnih virov ter plačilom za preusmeritev v ekološko kmetovanje 
ali njegovo izvajanje, ki bodo kmete spodbujala k sodelovanju v takšnih shemah. S tem bo 
zagotovljen odziv na vse večje povpraševanje družbe po uporabi okolju prijaznih načinov 
kmetovanja kot tudi povpraševanju družbe po izdelkih višje kakovosti. 

Prav tako se bodo v okviru tega prednostnega področja izvajala plačila kmetom na 
gorskih območjih ali drugih območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za 
kmetijsko dejavnost, ki bodo spodbujala nadaljnjo rabo kmetijskih zemljišč, ohranjanje 
kulturne krajine in s tem prispevala k preprečevanju zaraščenosti, ki je vzrok upadanja 
biotske raznovrstnosti. 

5.5.2  Prednostno področje 4B: izboljšanja upravljanja voda in zemljišč ter prispevanja 
k izpolnjevanju ciljev okvirne direktive o vodah

Program naslavlja to prednostno področje: DA

Izbor ukrepov: 
29. člen – Kmetijsko-okoljski-podnebni ukrep

• podukrep 29(2) – Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila

30. člen – Ekološko kmetovanje

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Zaradi razmeroma neugodnih naravnih razmer v Sloveniji prevladuje povečini manj 
intenzivno kmetijstvo. Kljub vsemu pa prekomeren vnos hranil in FFS na ravninskih 
območjih z intenzivnim kmetijstvom ogroža naravne vire, zlasti kakovost podtalnice, ki je 
vir pitne vode za približno 97 % prebivalcev . 

Izboljšanje upravljanja tal ter zmanjšanje vnosa fitofarmacevtskih sredstev in gnojil je zato 
opredeljeno kot eno od pomembnih področij ukrepanja. Poseben poudarek bo namenjen 
spodbujanju uvajanja nadstandardnih tehnologij pridelave preko bolj ciljno usmer-
jenih kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil ter preusmerjanju kmetijskih gospodarstev v 
ekološko kmetovanje oziroma spodbujanju nadaljevanja z ekološkim kmetovanjem. 

Še zlasti je to pomembno na območjih, kjer spremljanje kakovosti voda kaže na slabše 
kemijsko in ekološko stanje voda, in/ali območjih, ki so podvržena posebnim zakonsko 
predpisanim režimom upravljanja (npr. vodovarstvena območja).

5.5.3  Prednostno področje 4C: Izboljšanje upravljanja tal in obvladovanja erozije ter 
ravnanja z gnojili in pesticidi

Program naslavlja to prednostno področje: DA

Izbor ukrepov:
29. člen – Kmetijsko-okoljski-podnebni ukrep

• podukrep 29(2) – Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila

30. člen – Ekološko kmetovanje
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Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Analiza stanja je pokazala, da so tla v Sloveniji na splošno dobro oskrbljena z organsko 
snovjo, kar je predvsem posledica rabe kmetijskih zemljišč s prevladujočim travinjem in 
dejstva, da se na njivah in v trajnih nasadih uporabi razmeroma veliko živinskih gnojil. 

V povezavi z onesnaženostjo raziskave kažejo, da tla v Sloveniji (z izjemo določenih indus-
trijskih območij) niso močno onesnažena. Na intenzivnih kmetijskih območjih je mogoče 
najti ostanke fitofarmacevtskih sredstev in njihovih razgradnih produktov, ki se tako kot 
nitrati lahko spirajo skozi tla in onesnažijo podzemne vode. Zato bo potrebno povečati 
skrb za nadaljnje zmanjševanje rabe fitofarmacevtskih sredstev. Prisotna je tudi erozija tal, 
zlasti vodna in vetrna erozija, ki se pojavlja lokalno in v odvisnosti od reliefa, vegetacije, 
vrste tal in podnebnih značilnosti. 

V okviru tega prednostnega področja je bilo - tako kot pri prednostnem področju  
4B - izboljšanje upravljanja tal ter zmanjšanje vnosa fitofarmacevtskih sredstev in gnojil 
opredeljeno kot ključno področje ukrepanja. Tako kot pri prednostnem področju 4B 
bo poudarek namenjen uvajanju nadstandardnih tehnologij pridelave preko bolj ciljno 
usmerjenih kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil ter preusmerjanju kmetijskih gospo-
darstev v ekološko kmetovanje oziroma spodbujanju nadaljevanja z ekološkim kmeto-
vanjem. 

Navedeni ukrepi bodo prispevali k zmanjšanju vnosa fitofarmacevtskih sredstev in gnojil 
ter primernejši obdelavi tal s ciljem ohranjanja kakovosti in proizvodnega potenciala tal 
ter obvladovanja erozije. 

5.6  Peta prednostna naloga: Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje 
kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja pri prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe

Učinkovito in odgovorno ravnanje z naravnimi viri, večja energetska in snovna učinko-
vitost (»ekonomija sklenjenih snovnih poti«) ter prehod v nizkoogljično gospodarstvo, 
odporno na podnebne spremembe, je bistvo trajnostnega modela razvoja, ki mora več 
proizvesti z manj viri. V družbi narašča zavedanje o končnosti naravnih virov ter nega-
tivnih eksternalijah in s tem povezanih stroških, ki jih lahko družbi naprti neodgovorno 
ravnanje z naravnimi viri ter povečevanje emisij toplogrednih plinov. 

Kmetijstvo je skupaj s povezanimi sektorji neposredno odvisno od razpoložljivosti in 
kakovosti naravnih virov, hkrati pa ima zaradi svoje dejavnosti neposreden povraten 
vpliv na stanje ohranjenosti naravnih virov. Prav tako je kmetijstvo močno podvrženo 
vplivom podnebnih sprememb, h katerim tudi samo prispeva. V tem kontekstu je spod-
bujanje učinkovite rabe virov ter zmanjšanja toplogrednih plinov v interesu kmetijstva (in 
z njim povezanih sektorjev) in ne more biti ločeno od ekonomske rasti. Večja učinkovitost 
rabe virov lahko prispeva k višji produktivnosti, znižanju stroškov proizvodnje in s tem k 
povečanju konkurenčnosti. Ustvarja tudi priložnosti za razvoj »zelenih« delovnih mest in 
uvajanja »zelenih« tehnologij in inovacij. 

V okviru te prednostne naloge bo v ospredju učinkovitejša raba vode s ciljem, da se 
zagotovijo zadostne količine vode, ki bo ustrezne kakovosti ter da se ta voda uporablja 
trajnostno in s čim manjšimi vloženimi viri in da se na koncu vrne v okolje v ustrezni 
kakovosti. 

Prav tako bodo spodbude namenjene povečanju energetske učinkovitosti in pospešenemu 
uvajanju oziroma rabi energije iz obnovljivih virov v kmetijstvu in živilsko-predelovalni 
industriji. Kar zadeva proizvodnjo energije iz obnovljivih virov iz kmetijstva, je strateška 
usmeritev Slovenije ta, da mora biti primarna naloga kmetijstva pridelava zadostnih 
količin kakovostne, varne in cenovno dostopne hrane. Podobna usmeritev velja tudi za 
pridobivanje toplotne in električne energije iz lesne biomase, kjer se lahko za ta namen 
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uporabi le les slabše kakovosti, ki nastaja kot stranski produkt (ostanek) pri primarni 
predelavi lesa v lesnopredelovalnih obratih (kemično neobdelan les) ter lesni ostanki, ki 
nastajajo pri rednem gospodarjenju z gozdom (vejevina, vrhači) in okrogli les slabše kako-
vosti. 

V okviru te prednostne naloge bo poseben poudarek namenjen blažitvi podnebnih spre-
memb in prilagajanju nanje. Za kmetijstvo so podnebne spremembe eden ključnih razvo-
jnih izzivov, saj je to gospodarski sektor, ki pomembno prispeva k tvorbi toplogrednih 
plinov in s tem tudi k podnebnim spremembam. Po drugi strani pa podnebne spremembe 
spreminjajo proizvodne razmere za kmetijstvo, na kar mora kmetijstvo odgovarjati s 
prilagajanjem nanje. 

5.6.1  Prednostno področje 5A: Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
18. člen – Naložbe v fizična sredstva:

• podukrep 18(1)a – Naložbe v izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijs-
kega gospodarstva

• podukrep 18(1)c – Naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem in 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
V okviru tega prednostnega področja bodo prednostno podprte naložbe v namakanje in 
učinkovito rabo vode, zlasti preko ponovne rabe, zbiranja in čiščenja vode. 

Razvoj namakanja je za Slovenijo strateško pomembno vprašanje. V razmerah, ko se 
kmetijstvo vse pogosteje sooča z daljšimi sušnimi obdobji, je z uporabo primernih agroteh-
ničnih načinov obdelave tal ter z namakanjem v ključnih fazah rasti mogoče učinkovito 
povečati količino in kakovost pridelkov in s tem prispevati k manjši odvisnosti kmetijske 
pridelave od naravnih razmer ter k stabilnejšim dohodkom. 

Namakanje pa je povezano z določenimi tveganji za okolje. Poraba vode za namakanje 
lahko vodi v prekomerno izrabo vodnih virov, večje pa je lahko tudi tveganje za erozijo tal, 
onesnaženje voda z nitrati in pesticidi, mineralizacijo tal ter za druge negativne posledice 
na okolje (zmanjšanje biotske raznovrstnosti, izginjanje habitatov, zmanjšanje naravne in 
krajinske pestrosti). To tveganje je mogoče zmanjšati z uporabo sodobnejših in raciona-
lnejših tehnologij namakanja in obsegom namakanja, ki ne ogroža razpoložljivih vodnih 
virov, pa tudi z večjo uporabo vodnih zadrževalnikov.70

Investicijske podpore bodo tako namenjene v posodobitev obstoječih tehnološko zastarelih 
namakalnih sistemov, za katere je značilna prenizka izkoriščenost, kot tudi vzpostavitev 
novih namakalnih sistemov, vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov, zadrževalnikov, ki 
bodo zagotavljali učinkovito rabo vode. 

70  ARSO (2011): Kazalci stanja okolja. Namakanje kmetijskih zemljišč.
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5.6.2  Prednostno področje 5B: Povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in živil-
skopredelovalni industriji

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
18. člen – Naložbe v fizična sredstva: 

•  podukrep 18(1)a – Naložbe v izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijs-
kega gospodarstva

•  podukrep 18(1)b – Naložbe v predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Velik porast cen energije kot enega ključnih inputov v kmetijstvu in živilski predelavi 
pomembno prispeva k zaostrovanju cenovno-stroškovnih razmerij, kar se odraža tudi na 
poslovnih rezultatih. Povečanje energetske učinkovitosti je pomembno z vidika doseganja 
večje ekonomske in okoljske učinkovitosti.

Z večjo energetsko učinkovitostjo kmetijskih gospodarstev in živilsko-predelovalnih 
obratov bo možno zmanjšati proizvodne stroške in porabo primarne energije ter s tem 
odvisnost od neobnovljivih (fosilnih) virov energije. Učinkovitejša raba energije prispeva 
k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in tako tudi k blaženju podnebnih sprememb. 
S prehodom na energetsko učinkovitejše, nizkoogljično kmetijstvo in živilsko-prede-
lovalno industrijo bo možno pospešiti širjenje inovativnih tehnoloških rešitev in izboljšati 
konkurenčnost obeh sektorjev.

V ta namen bodo v okviru tega prednostnega področja vlaganja prednostno usmerjena 
v povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in živilski predelavi ter proizvodnji 
energije iz obnovljivih virov.

5.6.3  Prednostno področje 5C: Olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov ener-
gije, stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za 
namene biogospodarstva

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
18. člen – Naložbe v fizična sredstva:

•  podukrep 18(1)a – Naložbe v izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijs-
kega gospodarstva

20. člen – Razvoj kmetij in podjetij:

• podukrep 20(1)(a)(ii) – Pomoč za zagon nekmetijske dejavnosti

•  podukrep 20(1)b – Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejav-
nosti

22. člen (preko 27. člena): - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje vital-
nosti gozdov 

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
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analizo in opredelitvijo potreb
Kmetijska in gozdna biomasa kot pomembna vira obnovljivih virov energije imata 
pomembno vlogo pri reševanju dveh ključnih izzivov evropske in tudi nacionalne ener-
getske politike – to sta zmanjšanja odvisnosti od uvožene energije in zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov, ki so predvsem posledica obsežne rabe fosilnih goriv. Z Akcijskim 
načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020, sprejetim julija 2010, se je slov-
enska energetska politika med drugim zavezala k cilju, da bo do leta 2020 zagotovila 25 
% delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Ta cilj je pravno obvezujoč po 
Direktivi 2009/28/ES.

Najpomembnejši obnovljiv vir energije v državi je lesna biomasa, sledi vodna energija, v 
zadnjih letih je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. K 
povečani porabi obnovljivih virov energije bodo v prihodnje prispevali potenciali nave-
denih virov energije ter dodatno potenciali energije vetra in geotermalne energije.

Potencial za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v Sloveniji je velik. Še zlasti se kaže 
v izkoriščanju velikega gozdnega potenciala države, kar je tudi eno izmed izhodišč Akci-
jskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020. 

Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je primarna naloga gozdarstva zagotavljanje surovine 
za izdelke iz lesa. Vsakršno izkoriščanje tega potenciala za doseganje ciljev energetske 
politike tako mora nujno upoštevati družbeno, gospodarsko in okoljsko sprejemljivost 
rabe omenjenih virov. Izraba gozdne biomase mora temeljiti na poseku lesa slabše kako-
vosti, ki nastaja predvsem kot stranski produkt (ostanek) pri primarni predelavi lesa v 
lesnopredelovalnih obratih oziroma kot lesni ostanki, ki nastajajo pri rednem gospodar-
jenju z gozdom. 

Z izbranimi ukrepi bo podprta raba obnovljivih virov energije (spodbujanje kogeneracije 
oziroma soproizvodnje elektrike in toplote z visokim izkoristkom) ter olajšanje dobave/
trženja obnovljivih virov energije, kar je lahko priložnost za zagon in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti na podeželju. 

5.6.4  Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka 
v kmetijstvu in izboljšanja kakovosti zraka

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
18. Člen – Naložbe v fizična sredstva: 

•  18(1)a – Naložbe v izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospo-
darstva

•  18(1)c – Naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva

29. člen – Kmetijsko-okoljski-podnebni ukrep

• podukrep 29(2) – Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Kmetijstvo v Sloveniji prispeva okoli 10 % skupnih emisij toplogrednih plinov, od tega 
največ v obliki metana (49 %) in didušikovega oksida (39 %), nekaj pa tudi v obliki ogljiko-
vega dioksida (12 %). Kmetijstvo prispeva tudi veliko večino vseh izpustov amoniaka (leta 
2011: 93,2 %). Letni izpusti amoniaka so se v kmetijstvu od leta 1990 do leta 2011 zman-
jšali z 19.877 na 16.034 ton ali za 19,3 %. V zadnjih letih se izpusti amoniaka v Sloveniji 
gibljejo približno 15 % pod mejo, ki jo določajo sprejete mednarodne obveznosti, opre-
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deljene z Göteborškim protokolom, ki ga je Slovenija ratificirala leta 2004 (do leta 2010 je 
bilo potrebno izpuste zmanjšati na zgornjo mejo, ki znaša 20.000 ton letno in velja do leta 
2020). (ARSO, 2013)

Z vidika naraščajočih potreb po hrani in energiji na globalni ravni se možnosti zman-
jšanja emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva kažejo predvsem v povečanju učinkovitosti 
tehnologij. Poleg uporabe energetsko varčnejših tehnologij, ki v prvi vrsti vodijo k zman-
jšanju emisij ogljikovega dioksida, je stroka identificirala številne možnosti za prilagoditev 
tehnologij za zmanjšanje emisij metana in didušikovega oksida iz kmetijstva, pri čemer 
kot najpomembnejši faktor izpostavljajo povečanje pridelave v primerjavi z danimi proiz-
vodnimi vložki (ustrezni hektarski pridelki, povečanje produktivnosti živali). Gre torej 
predvsem za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov na enoto proizvoda, ob spoštovanju 
načel trajnostnega kmetovanja (varovanje naravnih virov, ohranjanje biotske raznovrst-
nosti ipd.).

•  Za rastlinsko pridelavo je kot eden ključnih dejavnikov za zmanjševanje emisij (pred-
vsem didušikovega oksida) izpostavljeno učinkovitejše gospodarjenje z dušikom, ki 
vključuje tako vrsto in količino, kot tudi čas in način aplikacije gnojil, pri gnojenju z 
živinskimi gnojili pa tudi z ustreznejšimi postopki aplikacije (nanašanje gnojevke in 
gnojnice v pasovih ali vbrizgavanje v tla, čimprejšnje zaoravanje gnoja na njivah). V rast-
linski pridelavi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov lahko prispeva tudi ustrezna 
raba kmetijske zemlje ter zmanjšanje izgub ogljika iz tal in povečevanje zalog ogljika v 
tleh.

•  V živinoreji je na zmanjševanje emisij toplogrednih možno vplivati z ustreznejšim 
ravnanjem z živinskimi gnojili ter z izboljšanjem tehnologije reje.

Kmetijstvo lahko prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (ogljikovega dioksida) 
tudi z učinkovitejšo rabo energije na gospodarstvih. To je mogoče doseči s posodabljanjem 
kmetijske mehanizacije (varčnejši pogonski stroji; mehanizacija, ki omogoča zmanjšanje 
in združevanje delovnih operacij), boljšo organizacijo dela (čim manj nepotrebnih poti 
s stroji), rednim vzdrževanjem strojev in opreme, ustrezno izolacijo zgradb, pa tudi z 
nadomeščanjem fosilnih goriv z obnovljivi viri energije (izkoriščanje bioplina iz živinskih 
gnojil in rastlinskih ostankov za proizvodnjo električne in toplotne energije).71

Poleg kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil, ki bodo spodbujala ustrezne nadstan-
dardne kmetijske prakse s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, bodo v okviru 
tega prednostnega področja podprta vlaganja v izboljšanje učinkovitosti rabe dušikovih 
gnojil (zmanjšanje rabe, ustrezna oprema itn.), izboljšanje skladiščenja živinskih gnojil, 
obnova ali izgradnja hlevov z novimi, učinkovitimi tehnologijami za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, zmanjšanje porabe energije (preko obnove električnih instalacij, 
izolacije stavb ipd.), proizvodnjo obnovljivih virov energije za uporabo na kmetijskem 
gospodarstvu ter modernizacijo in mehanizacijo kmetijstva (investicije v fizični kapital s 
ciljem zmanjšanja neposrednih stroškov proizvodnje in dviga produktivnosti). 

Podprta bodo tudi vlaganja v ureditev dostopa do kmetijskih in gozdnih zemljišč, izvedbo 
komasacij in izboljšanje zemljišč, oskrbo z energijo (instalacije / infrastruktura za distri-
bucijo energije iz obnovljivih virov do ali od kmetijskega gospodarstva).

 5.6.5  Prednostno področje 5E: Spodbujanje sekvestracije ogljika v 
kmetijstvu in gozdarstvu

Program naslavlja to prednostno področje: NE

Obrazložitev: 

71  Volk, Tina et al. (2011): Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih razmer. Kmetijski inštitut Slo-
venije.
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Področja ne bomo posebej programirali, saj sekvestracijo ogljika v kmetijstvu dosegamo 
preko spodbujanja trajnostnih oblik kmetovanja, v gozdarstvu pa se ta cilj dosega preko 
visokega deleža pokritosti ozemlja države z gozdovi in spodbujanjem trajnostnega upra-
vljanja z gozdovi.

5.7  Šesta prednostna naloga: Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja 
revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij

Podeželska območja se soočajo z velikimi družbeno-ekonomskimi spremembami in 
različnimi razvojnimi težnjami in vzorci. Čeprav ima kmetijstvo kot največji upravl-
javec prostora še vedno izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju podeželja in zagotavl-
janju javnih dobrin, njegov ekonomski pomen v strukturi podeželskega gospodarstva 
postopoma upada. Z diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti so kmetijska gospodarstva 
aktivna tudi izven strogih okvirov kmetijstva. Na ta način pomembno vplivajo tudi na 
širše podeželsko gospodarstvo in obratno, podeželsko gospodarstvo pomembno vpliva na 
njihovo vitalnost. 

Kmetijska gospodarstva, ki si preko diverzifikacije povečujejo dohodek, vplivajo na raven 
potrošnje lokalnih dobrin in storitev kot tudi na zagotavljanje s kmetijstvom povezanih 
proizvodov in storitev. Hkrati pa so člani kmetijskih gospodarstev odvisni od obstoja 
vitalnega in diverzificiranega podeželskega gospodarstva, ki jim omogoča zaposlitev izven 
kmetijstva, kar je ključno za obstoj in blaginjo velikega deleža kmetijskih gospodarstev, 
ki zgolj s kmetijsko dejavnostjo ne bi mogli ekonomsko preživeti v tem sektorju. To pa bi 
imelo negativen vpliv zlasti na ohranjanje kmetijske krajine, biodiverzitete, poseljenosti 
podeželja in zagotavljanje javnih dobrin. Hkrati vitalno in diverzificirano podeželsko 
gospodarstvo zagotavlja tudi druge ekonomske, družbene in kulturne storitve, ki prispe-
vajo k privlačnosti podeželja kot bivanjskega in gospodarskega prostora.72 

Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih podjetij in s tem ustvarjanja 
novih delovnih mest je zato eno od ključnih prednostnih področij ukrepanja v okviru 
šeste prednostne naloge, ki poleg širšega vpliva na gospodarski razvoj podeželskih območij 
vključuje tudi vidike krepitve socialnega kapitala, zlasti socialne vključenosti in zman-
jševanja revščine. Vidike širšega lokalnega razvoja nadalje razvija zlasti pristop LEADER 
preko lokalnih razvojnih strategij in lokalnih akcijskih skupin, ki si prizadevajo aktivirati 
endogene razvojne potenciale lokalnega območja, pri čemer krepijo zlasti socialni kapital 
na podeželju. Ta se kaže v vedno večji vključenosti, zanimanju in interesu prebivalstva za 
skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.

5.7.1  Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja 
malih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
18. člen – Naložbe v fizična sredstva:

• 18(1)b –Naložbe v predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

20. člen – Razvoj kmetij in podjetij:

• 20(1)(a)ii – Pomoč za zagon nekmetijske dejavnosti

• 20(1)b – Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

72  OECD(2009): The role of agriculture and farm household diversification in the ruraleconomy: evidence and 
initial policy implications.
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22.  člen (preko 27. člena) – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje vital-
nosti gozdov 

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Diverzifikacija kmetijskim gospodarstvom omogoča, da presežno zmogljivost proiz-
vodnih dejavnikov (delovna sila, zemlja in kapital) uporabijo za pridobitev dodatnega vira 
dohodka. Motivi za vzpostavitev nekmetijske dejavnosti so večplastni, so tako ekonomske 
kot socialne narave. Pogosto se zlasti mlajši člani kmetijskega gospodinjstva odločajo 
za vzpostavitev nekmetijske dejavnosti. Nekmetijska dejavnost jim omogoča zaposlitev 
in postopen prehod oziroma tranzicijo v medgeneracijski prevzem kmetijskega gospo-
darstva, s tem pa tudi možnost za kasnejši prenos tako pridobljenih novih poslovnih idej, 
znanj in inovacij v osnovno, primarno kmetijsko dejavnost. Predvsem pa to omogoča 
dodatno delovno mesto za ostale člane kmetijskega gospodinjstva tudi po medgeneraci-
jskem prevzemu. Slovenske kmetije so namreč večinoma tako majhne, da ne zagotavljajo 
več kot enega delovnega mesta oziroma redko omogočajo ustrezno ekonomsko preživetje.

Med ključne nekmetijske dejavnosti, ki lahko pomembno vplivajo na razvoj novih 
delovnih mest na podeželju, so predvsem storitve, povezane z izkoriščanjem gozda (pred-
vsem dodajanje vrednosti lesu in trženje lesne biomase kot pomembnega obnovljivega 
vira energije), saj imajo kmetijska gospodarstva pogosto v lasti tudi gozd. Izven tega okvira 
so pomembne zlasti dejavnosti, povezane z dodajanjem vrednosti in trženjem kmetijskih 
in živilskih proizvodov, obnovljivimi viri energije, trajnostnim (»zelenim«) podeželskim 
turizmom, socialno-varstvenimi storitvami, prenosom znanja, socialnim podjetništvom. 

Na sposobnost kmetijskih gospodarstev, da pridobijo dodaten vir dohodka iz nekmetijske 
dejavnosti, vpliva več dejavnikov, kot so med drugim razpoložljivost dodatne delovne sile, 
podjetniške sposobnosti in znanje, velikost kmetijskega gospodarstva, stopnja speciali-
ziranosti, pomemben pa je tudi ekonomski okvir in pravna ureditev ter ohranjenost nara-
vnega okolja ter oddaljenost od lokalnih trgov. 

Z izbranimi ukrepi v okviru omenjenega prednostnega področja bomo spodbujali diver-
zifikacijo kmetijskih gospodarstev, s katero bomo prvenstveno podprli razvoj primarne 
kmetijske dejavnosti. 

Diverzifikacija kmetijskih gospodarstev pa je le eden od načinov spodbujanja podjetniške 
iniciative na podeželju. Nekmetijska mikro- in mala podjetja so po razpadu velikih gospo-
darskih sistemov na podeželju postala hrbtenica podeželskega gospodarstva in ključen 
generator novih delovnih mest, zato bodo v okviru tega prednostnega področja deležna 
posebne pozornosti. 

5.7.2  Prednostno področje 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podželskih območij

Program naslavlja to prednostno področje: DA 

Izbor ukrepov: 
• ukrepi LEADER

Utemeljitev na osnovi intervencijske logike, podprte s SWOT 
analizo in opredelitvijo potreb
Lokalni razvoj temelji na izkoriščanju endogenih razvojnih potencialov podeželja, pred-
vsem izgradnje socialnega kapitala v obliki aktivnega vključevanja prebivalstva v skupno 
načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in partici-
pativne demokracije. 

Lokalno prebivalstvo je tisto, ki lahko najboljše identificira potrebe svojega lokalnega 
okolja, njegove razvojne potenciale ter strategijo za uresničevanje razvojnih ciljev. Zaradi 
močne vpetosti v okolje, v katerem živijo, imajo hkrati močnejši občutek lastništva in 
predanosti projektom. Pri tem je ključnega pomena, da se o svojih pogledih na lokalni 
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razvoj uskladijo in sporazumejo vse ključne skupine akterjev na določenem lokalnem 
območju, to je zasebni in javni sektor ter civilna družba. Znotraj takšne oblike lokalnega 
partnerstva se na transparenten način sprejemajo vse ključne razvojne odločitve. 

Izvajanje ukrepov LEADER 2007–2013 kot nadaljevanje podobnih razvojnih pobud v 
Sloveniji je pokazalo, da je ideja subsidiarnosti in večje participativnosti pri določanju 
lokalnega razvoja (po pristopu od spodaj navzgor) dobro sprejeta med lokalnim 
prebivalstvom. 

Kljub vsemu pa je še veliko neizkoriščenih možnosti za povečanje prepoznavnosti tega 
pristopa (preko informiranja in animacije podeželskega prebivalstva) in večjo dejansko 
vključenost lokalnega prebivalstva v pripravo lokalne razvojne strategije ter kasnejši izbor 
in izvajanje projektov. Izkazalo se je tudi, da prevelika administrativna zahtevnost zman-
jšuje inovativni naboj takšnega pristopa. Finančna zahtevnost izvajanja pa vpliva na urav-
noteženost interesov znotraj lokalnega partnerstva oziroma lokalne akcijske skupine, saj 
se v danih zaostrenih gospodarskih razmerah izkazuje predvsem znaten vpliv javnega 
sektorja. Prav tako bo potrebno dvigniti usposobljenost in znanje lokalnih akcijskih 
skupin za upravljanje takšnega lokalnega partnerstva ter pravilno izvedbo projektov.

Lokalne razvojne strategije morajo biti tematsko osredotočene z jasno opredeljenimi 
prednostnimi področji vlaganj. Pri tem morajo izhajati iz zaznanih endogenih razvojnih 
potencialov lokalnega okolja in stremeti k njihovi aktivaciji, še zlasti k aktivaciji človeškega 
kapitala v obliki usposobljenih in ustvarjalnih mladih prebivalcev podeželja.

V okviru tega prednostnega področja se bodo izvajali vsi ukrepi LEADER. 

5.7.3  Prednostno področje 6C: Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunika-
cijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kako-
vosti

Program naslavlja to prednostno področje: NE

Obrazložitev:
Evropska komisija v tako imenovanem stališču Služb Evropske komisije o prednostnih 
vlaganjih v Sloveniji v obdobju 2014–2020 iz naslova skladov Skupnega strateškega okvira 
(»position paper«) tega področja ne opredeli kot prednostnega za Slovenijo. 

Pretežni del ozemlja Slovenije je že pokrit s širokopasovnim omrežjem. Po zadnjih dost-
opnih statističnih podatkih, ki se nanašajo na prvo četrtletje leta 2012, je imelo dostop 
do interneta 74 % vseh gospodinjstev. Za primerjavo – leta 2005 je ta delež znašal 19 %. 
Večina gospodinjstev (73 % vseh gospodinjstev oziroma 99 % gospodinjstev, ki so imela 
dostop do interneta) je do interneta dostopala prek širokopasovnih internetnih povezav. 
Gospodinjstev, ki v opazovanem obdobju niso imela dostopa do interneta, je bilo 26 %. 
Gospodinjstva so imela za to več razlogov. Glavni razlog, da niso imela dostopa do inter-
neta, je bil, da interneta niso potrebovala (70 %). Med oblikami širokopasovne internetne 
povezave prevladuje povezava preko telefonskega omrežja - xDSL priključka. Podatki za 
tretje četrtletje leta 2012 kažejo, da je bil delež tovrstnih priključkov 52,2 %. 

5.8 Horizontalne vsebine

5.8.1 Inovacije

Inovacije so horizontalna tema, ki posega v vse prednostne naloge politike razvoja 
podeželja. Na takšen način so bile inovacije umeščene tudi v PRP 2014–2020. Namen 
PRP 2014–2020 je prvenstveno ustvariti primerno okolje za pospeševanje inovacij. Eden 
izmed pomembnih načinov za spodbujanje inovacij bodo operativne skupine Evrops-
kega inovacijskega partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti, znotraj 
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katerih se bodo okrog zaznanega problema kmetijske prakse povezovali raziskovalni insti-
tuti, fakultete, svetovalci ter končni uporabniki novega znanja. Pomembna naloga teh 
skupin bo poiskati inovativne rešitve za zaznani problem, uvesti novo znanje in inovacijo 
v prakso ter razširjati znanje. Podobne cilje bomo zasledovali tudi z drugimi podukrepi 
36. člena Uredbe RP/2013/EU. 

Inovacija je pogosto definirana kot nova ideja, ki se izkaže kot uspešna v praksi. Nova 
ideja je lahko nov proizvod, praksa, storitev, proizvodni proces ali nov način organiziranja 
stvari itd. Nova ideja lahko postane inovacija šele s splošno uporabo oziroma ko izkaže 
svojo uporabnost v praksi. Na splošno uporabo neke inovacije vpliva več dejavnikov: 
tržne priložnosti, stroškovna učinkovitost, pripravljenost sektorja, da jo aplicira, pred-
stavitev inovacije in percepcija le-te itd. Preden postane nova ideja splošno uporabljena, 
je nemogoče presojati vpliv teh dejavnikov in napovedati, ali bo ta ideja našla trg oziroma 
bo postala prava inovacija. Posledica tega je, da je inovacijo nemogoče opredeliti ex ante, v 
naprej. Namen ukrepov PRP 2014–2020 je zato predvsem v ustvarjanju primernega okolja 
za razvoj inovacij.73 

5.8.2 Okolje

Skrb za varovanje okolje je pomembna horizontalna tema, ki posega v vsa prednostna 
področja, ki jih pokriva PRP 2014–2020. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov je 
eden od ključnih vidikov povečevanja učinkovitosti, tako ekonomske kot tudi okoljske, 
in se torej izpostavlja kot inherenten in ne nasprotujoč element produktivnosti. Okoljski 
vidik je upoštevan tako pri investicijskih ukrepih PRP 2014–2020 kot tudi pri ukrepih, 
vezanih na površino ali živali, ki bodo v novem programskem obdobju bistveno bolj ciljno 
usmerjeni in utemeljeni z vidika okoljskega učinka. 

5.8.3 Podnebne spremembe

Vidik blažitve podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je vključen v vse prednostne 
naloge, ki jih naslavlja PRP 2014–2020, še zlasti pa v 4. in 5. prednostni nalogi, z ukrepi, 
usmerjenimi v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in povečevanje deleža energije 
iz obnovljivih virov energije. S tem so bile podnebne spremembe prepoznane kot eden 
ključnih izzivov v kmetijstvu, živilsko-predelovalni industriji in gozdarstvu.

5.9 Poenostavitev

Poenostavitev izvajanja in večja jasnost izvajanja je ključna tako za upravičence kot tudi 
administracijo. Z namenom doseganja poenostavitev in večje stabilnosti (pri pogojih, 
obveznostih itd.) bodo javni razpisi za investicijske ukrepe v delu, ki je enak za vse razpise, 
poenoteni. Bistveno več jasnosti bo uvedene pri opredelitvah obveznosti, ki jih morajo 
izpolnjevati končni upravičenci, ter njihovi preverljivosti oziroma kontrolabilnosti. Zlasti 
pri kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačilih bodo nadstandardne zahteve bolj jasne in prev-
erljive, hkrati bo pozornost namenjena njihovi neposredni povezavi z »baseline« zahte-
vami. Nadaljeval se bo razvoj sistema kršitev in sankcij, ki je bil v programskem obdobju 
2007–2013 že bistveno nadgrajen v smeri upoštevanja načel sorazmernosti, ponavljanja 
in resnosti kršitev. Več pozornosti bo namenjene usposabljanju in informiranju končnih 
upravičencev. Vse to naj bi prispevalo k zmanjšanju stopnje napake. 

Vzpostavljene e-aplikacije z možnostjo vlaganja elektronske vloge, elektronskega zahtevka 
in e-poročanja bodo predmet nadaljnje nadgradnje in razvoja, v čim večji meri bodo vanje 
vgrajene avtomatične logične kontrole, ki bodo upravičenca usmerjale k pravilni izpol-
nitvi vlogi in prispevale k razbremenitvi administracije. 

73  Evropska komisija (2013): Draft guidelines on Programming for Innovation and the Implementation of the 
EIP for Agricultural Productivity and Sustainability. 
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Tudi izvedbeni nacionalni pravni akti bodo pripravljeni bolj jasno in pregledno. Več 
pozornosti bo namenjene vnaprejšnjemu jasnemu načrtovanju razpisov. 

5.10 Svetovalne zmogljivosti

V Sloveniji je vzpostavljena Javna kmetijska svetovalna služba (JSKS), ki se večinoma 
financira iz državnega proračuna, del sredstev za svoje delovanje pa pridobi tudi s tržnimi 
storitvami. Deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Delovanje 
JSKS je opredeljeno z Zakonom o KGZS, natančneje pa z Zakonom o kmetijstvu (UL RS, 
št. 45/2008 in 57/2012) in vsakoletnim programom dela, ki ga potrdi Vlada RS. 

Zakon o kmetijstvu v 123. členu določa, da so naloge na področju kmetijskega svetovanja 
zlasti svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem 
opravljanja kmetijske dejavnosti, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov 
za kmetijska gospodarstva, uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, organizaciji in 
delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega 
združevanja kmetijskih pridelovalcev ter svetovanje na področju kmetijskih in s kmeti-
jstvom povezanih predpisov. Omenjene naloge izvaja nekaj več kot 300 kmetijskih svetov-
alcev, ki so razporejeni po celotnem območju RS.
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06 
OCENA PREDHODNIH  
POGOJENOSTI
Predhodne pogojenosti morajo biti opredeljene, da se zagotovijo okvirni pogoji za učinko-
vito uporabo podpore Unije. izpolnjevanje navedenih predhodnih pogojenosti mora EK 
oceniti v okviru svoje ocene partnerskega sporazuma in programov. Predhodne pogo-
jenosti se opredelijo v pravilih za posamezen sklad. Države članice ocenijo, ali so pred-
hodne pogojenosti izpolnjene. 

Vsebina poglavja na EU ravni še ni določena.



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
  07  OPIS OKVIRA  ZA USPEŠNOST

  
07  
OPIS OKVIRA  
ZA USPEŠNOST
Za vsak program mora biti opredeljen okvir uspešnosti z namenom spremljanja napredka 
pri doseganju splošnih in posameznih ciljev programa. EK na podlagi pregleda uspešnosti 
dodeli rezervo za uspešnost, ki znaša 7 % sredstev, dodeljenih vsakemu skladu.

Vsebina poglavja na EU ravni še ni določena.
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08  
OPIS IZBRANIH UKREPOV
Splošni pogoji za naložbe
Naložbe so skupne več ukrepom razvoja podeželja in lahko zadevajo zelo različne dejav-
nosti. Da se zagotovi poenotenje in jasnost pri izvajanju naložb, so v tem poglavju zbrane 
skupne določbe za investicijske ukrepe. 

Naložbene dejavnosti so upravičene do podpore EKSRP, če je v skladu z zakonodajo pred-
hodno ocenjen pričakovan okoljski učinek te vrste naložbe, kadar lahko naložba nega-
tivno vpliva na okolje. 

Upravičeni izdatki so omejeni na: 

•  gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin; 
•  nakup ali zakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, 

do tržne vrednosti sredstva; 
•  splošne stroške, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije 

izvedljivosti, nakup patentov ali licenc. 

V primeru kmetijskih naložb nakup pravic kmetijske proizvodnje, pravic do plačila, živali, 
enoletnih rastlin in njihovega sajenja ni upravičen do podpore za naložbe. 

DDV ni upravičen strošek sofinanciranja. 

Če upravičenec kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz 
priložene projektne dokumentacije razvidni:

• popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
• ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis,
•  predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in 

stroškov.

Če upravičenec kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo 
prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge 
namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški 
priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo 
upravičeni prostori zasedajo. 

Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in 
zavarovanje, ne more biti predmet podpore iz naslova ukrepov tega programa.

Iz dokumentacije upravičencev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti 
razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.
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Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora upravičenec 
pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v 
skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe.

Možnost predplačil
Upravičenci do podpore za naložbe lahko v skladu s 46 (5) členom Uredbe RP/2013/EU 
pristojne ARSKTRP zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku do 50 % javne pomoči za 
naložbe. 

Splošni pogoji za upravičence
Upravičenec mora imeti poravnane vse obveznosti do države.

Če je upravičenec pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v steča-
jnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

Če je upravičenec fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.

Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za 
nakazilo sredstev. 

Upravičenec, ki je fizična oseba, mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike 
Slovenije.

Upravičenec, ki je pravna oseba, razen občin, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, 
registrirano na ozemlju Republike Slovenije.

Preverljivost in kontrolabilnost 
V skladu z 69. členom Uredbe RP/2013/EU sta Organ upravljanja in ARSKTRP izdelala 
predhodno oceno preverljivost ukrepov in njihovo možnost nadzorovanja.

V skladu z 69. členom Uredbe RP/2013/EU Organ upravljanja in ARSKTRP preverlji-
vost ukrepov in njihovo možnost nadzorovanja ocenita tudi med izvajanjem ukrepov. Če 
ocena pokaže, da zahteve v zvezi s preverljivostjo in možnostjo nadzorovanja ukrepov 
niso izpolnjene, se ukrepi ustrezno prilagodijo.

8.1 UKREP: PRENOS ZNANJA (15. člen)

Pravna podlaga
15. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

8.1.1 Namen

Razvoj in specializacija v kmetijstvu, živilsko-predelovalni panogi in gozdarstvu ter izzivi, 
s katerimi se soočajo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) 
na podeželskih območjih, terjajo ustrezno raven usposobljenosti na tehnološkem, ekon-
omskem okoljskem in številnih drugih področjih ter vedno večjo sposobnost pridobivanja 
in izmenjave znanja in informacij, med drugim tudi v obliki širjenja najboljših kmetijskih 
in gozdarskih proizvodnih praks. Način prenosa znanja in informacij dandanes ni več zgolj 
enosmeren, linearen proces, temveč se vedno bolj odvija v tesni interakciji med različnimi 
akterji, ki tradicionalno ustvarjajo in skrbijo za prenos znanja ter končnimi uporab-
niki znanja. Trend v prenosu znanj je spodbujanje medsebojnega povezovanja, učenja in 
ustvarjalnosti med kmeti in ne več enosmeren prenos znanja. Zlasti pa je pomembno 
praktično znanje in prenos dobrih praks. Ena od možnih oblik takšnega prenosa znanj in 
informacij so demonstracijski projekti, demonstracijske kmetije in druge podobne oblike 
prenosa znanja med kmeti in drugimi ciljnimi skupinami tega ukrepa. 
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Namen ukrepa »Prenos znanja« je povečati raven usposobljenosti navedenih ciljnih 
skupin preko različnih oblik prenosa znanja, še zlasti preko praktičnih prikazov. Potrebe 
po znanju morajo biti opredeljene skupaj z vsemi akterji, ki sodelujejo pri ustvarjanju 
znanja in njegovem prenosu ter končnimi uporabniki znanja. S tem bo dana možnost, da 
se prenos znanja dejansko postavi v funkcijo uresničevanja ciljev trajnostno naravnanega 
kmetijstva, gozdarstva in živilstva, ki bo konkurenčno, okolju prijazno in bo skrbelo za 
socialno vzdržen razvoj podeželja.

Glede na različne potrebe po znanju in heterogenosti ciljnih skupin bo ta ukrep naslavljal 
tako tiste upravičence, ki vstopajo ali želijo vstopiti v določene druge ukrepe PRP 2014–
2020, za kar potrebujejo dodatna, ciljno usmerjena usposabljanja (usposabljanja, ki so 
obvezna z vidika izvajanja drugih ukrepov in so zahtevana ob vstopu v ukrep ali v času 
izvajanja obveznosti) kot tudi druge, ki na določenih področjih zaznajo pomanjkanje 
znanja in ga želijo z udeležbo na usposabljanjih nadgraditi. 

Prenos znanja se bo naslanjal na potrebe, ki bodo identificirane po pristopu »od spodaj 
navzgor«, torej jih bo identificirala končna ciljna skupina (končni uporabniki znanja) v 
sodelovanju s stroko. Upoštevane bodo usmeritve iz Operativnega programa za izvedbo 
Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 
»Zagotovimo.si hrano za jutri«, pridobljene izkušnje z izvajanjem PRP 2007–2013 ter 
potrebe po usposobljenosti, ki izhajajo iz zahtev izvajanja posameznih ukrepov PRP 
2014–2020. Vse navedene potrebe bodo zbrane v seznamu potrebnih usposabljanj, ki ga 
bo pripravilo MKO in bo usmeritev za izvajanje tega ukrepa v obdobju 2014–2020. Iden-
tifikacija potreb po znanju bo potekala preko Mreže za podeželje. 

Potrebe bodo strukturirane glede na to, ali so to horizontalne potrebe (to so potrebe, ki 
niso sektorsko specifične) ali pa vertikalne, sektorsko-specifične potrebe. Prvenstveno 
bo poudarek namenjen usposabljanju na področju kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, 
dobrega počutja živali, ekološkega kmetovanja, horizontalnega in vertikalnega povezo-
vanja vzdolž agro-živilske in gozdno-lesne verige, vzpostavljanja kratkih dobavnih verig, 
dodajanja vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, uporabe sodobnih tehnologij 
in tehnik pridelave z namenom dviga produktivnosti, večje okoljske učinkovitosti in 
trajnostne rabe naravnih virov, podnebnih sprememb, ekonomike, trženja, uporabe IKT, 
podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. 

8.1.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 1A: Pospeševanje inovacij in baze znanja na podeželskih območjih
Ukrep prispeva k dvigu usposobljenosti in informiranosti in s tem krepi bazo znanja na 
podeželskih območjih, kar je predpogoj za pospeševanje inovacij na podeželju.

Prednostno področje 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
Ukrep bo spodbujal k stalnemu poglabljanju usposobljenosti, pridobivanju novih kompe-
tenc in znanja, kar je ključno z vidika naraščanja zahtevnosti opravljanja dejavnosti v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju. Zlasti bo poudarek namenjen krepitvi usposo-
bljenosti na tehnološkem, ekonomskem, trženjskem in okoljskem področju. 

Prednostno področje 2A: Zagotavljanje lažjega prestrukturiranja kmetij, predvsem 
kmetij z nizko stopnjo udeležbe na trgu, tržno usmerjenih kmetij v posameznih sektorjih 
in kmetij s potrebo po kmetijski diverzifikaciji
V okviru tega ukrepa bodo tečaji usposabljanja, delavnice in druge oblike posredovanja 
znanja namenjene zlasti vidiku prestrukturiranja, katerega namen je optimalnejša raba 
proizvodnih dejavnikov z vidika prilagajanja razmeram na trgu, večje tržne usmerjenosti, 
specializiranosti in produktivnosti, večje snovne in energetske učinkovitosti, blaženja 
podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter bolj učinkovite in trajnostne rabe naravnih 
virov, še posebej na območjih s predpisanimi zakonskimi zahtevami glede varovanja okolja. 
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Prednostno področje 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejav-
nosti in zlasti generacijske pomladitve v kmetijskem sektorju 
Posebna pozornost bo v okviru tega ukrepa namenjena mladim kmetom, ki jim je 
potrebno olajšati začetek opravljanja kmetijske dejavnosti ter zato omogočiti pridobivanje 
dodatnih kompetenc, zlasti pa praktičnega znanja. 

Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo 
prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega počutja živali
Na področju horizontalnega in vertikalnega povezovanja, kratkih dobavnih verig, promo-
cije in trženja so bili zaznani primanjkljaji zlasti na področju upravljavskih znanj, znanj 
s področja organizacije takšnih asociacij, pridobivanja novega članstva, skupnega trženja 
in promocije. Z ukrepom želimo prispevati k povečanju usposobljenosti na teh področjih, 
kar naj bi prispevalo k boljšemu povezovanju v kmetijskem, živilskem in gozdno-le-
snem sektorju. Prav tako želimo z ukrepom spodbujati prenos znanja glede prednosti in 
možnosti vključevanja v sheme kakovosti ter v ukrep dobrega počutja živali. Udeležba na 
posebnem usposabljanju bo pri upravičencih, ki se bodo vključili v ukrep dobrega počutja 
živali, obvezna. 

Prednostno področje 4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, 
vključno z območji Natura 2000 in sistemi kmetovanja visoke naravne vrednosti, ter 
stanja krajin v Evropi 
V okviru ukrepa se bodo izvajala usposabljanja, ki bodo zlasti (a ne izključno) osredotočena 
na kmete, ki se želijo ali pa so že vključeni v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil 
in ukrep ekološkega kmetovanja. Poseben poudarek bo namenjen seznanitvi kmetov z 
večnamensko vlogo kmetijstva, soodvisnostjo kmetijstva od stanja v okolju in potencial-
nimi negativnimi vplivi te gospodarske panoge na naravne vire in biotsko raznovrstnost. 
V okviru izvedenih delavnic, različnih tečajev in drugih tovrstnih oblik prenosa znanja se 
bodo kmetje seznanili s cilji kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepa ekološkega 
kmetovanja ter z obveznostmi, ki jih morajo upoštevati ter razlogi zanje. 

Eden od pomembnih ciljev usposabljanj v okviru tega ukrepa je tudi znižanje stopnje 
napake, to je kršitev in sankcij, ki so v programskem obdobju2007–2013 posledično 
pripeljale do vračil sredstev. 

Prednostno področje 4B: Izboljšanje upravljanja voda in zemljišč ter prispevanje k 
izpolnjevanju ciljev okvirne direktive o vodah 
Izvedene aktivnosti v okviru tega ukrepa bodo prispevale k dvigu usposobljenosti in 
informiranosti glede vplivov kmetijske dejavnosti na kakovost voda in zemljišč. 

Prednostno področje 4C: Izboljšanje upravljanja tal in obvladovanje erozije ter ravnanja 
z gnojili in pesticidi
Izvedene aktivnosti v okviru tega ukrepa bodo prispevale k dvigu usposobljenosti in 
informiranosti o načinih za izboljšano upravljanje tal, zlasti z vidika zmanjšanja vnosa 
fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, evapotranspiracije ipd., ter obvladovanje erozije 
preko npr. uporabe ustreznih agro-tehničnih metod.

Prednostno področje 5A: Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu
Aktivnosti v okviru ukrepa bodo kmete seznanjale zlasti o pomenu in načinih učinkovite 
in trajnostne rabe vode, o zbiranju, ponovni rabi, čiščenju vode, ravnanju z odpadnimi 
vodami, o potencialih namakanja, pomenu učinkovitih namakalnih sistemov s ciljem 
zmanjšanja izgube vode in vplivih namakanja na okolje. 

Prednostno področje 5B: Povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in živilsko-
predelovalni industriji
Prenos znanja in informiranje bosta usmerjena tudi v povečanje učinkovite rabe energije 
v kmetijstvu in živilsko-predelovalni energiji, in sicer tudi v povezavi z uporabo energije 
iz obnovljivih virov in kogeneracije. 
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Prednostno področje 5C: Olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva
Izvedene aktivnosti v okviru tega ukrepa bodo prispevale k povečanju usposobljenosti 
in informiranosti o pomenu nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije 
ter prednostih in poslovnih priložnostih, ki izhajajo iz proizvodnje, uporabe in trženja 
obnovljivih virov energije. 

Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v 
kmetijstvu in izboljšanja kakovosti zraka
Posebna pozornost bo namenjena tudi blaženju podnebnih sprememb. Izvedene aktiv-
nosti bodo usmerjene k povečanju seznanjenosti z viri emisij toplogrednih plinov in 
amoniaka v kmetijstvu ter možnih načinih za zmanjšanje emisij preko povečanja učinko-
vitosti tehnologij reje, ustreznega skladiščenja živinskih gnojil, gospodarjenja z dušikom, 
ustrezne rabe tal in sekvestracije ogljika v tleh ipd. 

Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest
Dvig usposobljenosti in informiranosti je ključen za spodbujanje podjetniške iniciative 
na podeželju. Pogosto je ravno pomanjkanje znanja, usposobljenosti, ustreznih informacij 
tisti sklop dejavnikov, ki ovira razvoj dopolnilnih dejavnosti in drobnega podjetništva na 
podeželju. To je še zlasti relevantno za razvojno in gospodarsko bolj ogrožena podeželska 
območja, kjer je tudi stopnja brezposelnosti višja. Z aktivnostmi v okviru tega ukrepa 
bomo spodbujali hitrejši prenos znanja in informiranosti ter s tem dvig usposobljenosti 
za zagon tovrstnih dejavnosti na podeželju. 

8.1.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe – Aktivnosti v okviru tega ukrepa bodo spodbujale prenos znanja 
in dvig informiranosti o načinih blaženja podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje.

Skrb za okolje – Različna usposabljanja, delavnice in druge oblike prenosa znanja bodo 
prispevala k povečanju zavedanja o inherentni soodvisnosti kmetijstva od stopnje ohran-
jenosti naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter o možnih vplivih (pozitivnih in nega-
tivnih) kmetijstva na okolje. 

Inovacije – Učinkovitejši prenos znanja in informiranost je ključen predpogoj za krepitev 
baze znanja in s tem za pospeševanje inovacij na podeželju.

8.1.4 Opis aktivnosti 

Št. Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Prednostno področje

1 Usposabljanje in pridobivanje 
strokovnih znanj

Te dejavnosti se lahko izvedejo v obliki tečajev 
usposabljanja, delavnic, inštrukcij, e-učenja 
ipd. Podpora v okviru tega ni namenjena 
izobraževalnim tečajem ali usposabljanju, ki 
je del običajnih izobraževalnih programov ali 
sistemov na srednješolski ali višjih ravneh.

1A, 1C, 2A, 2B, 3A, 
4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 
5D, 6A

2 Predstavitvene dejavnosti oziroma 
demonstracijski projekti

Ta aktivnost je namenjena praktičnemu prikazu 
uporabe sodobnih tehnologij, uporabi mehani-
zacije, tehnik pridelave itd. Ta aktivnost lahko 
poteka na kmetijskem gospodarstvu, razis-
kovalnih institucijah itd.

1A, 1C, 2A, 2B, 3A, 
4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 
5D, 6A

8.1.5  Usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj ter predstavitvene dejavnosti

8.1.5.1 Opis
Namen te aktivnosti je povečati usposobljenost v kmetijskem, gozdarskem in živilskem 
sektorju ter MSP na podeželskih območjih. Podpora v okviru tega ukrepa je namen-

Preglednica 20: Vrste  
aktivnosti – 15. člen
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jena dejavnostim prenosa znanja, kamor uvrščamo dejavnosti poklicnega usposa-
bljanja in pridobivanja strokovnih znanj ter predstavitvene dejavnosti (demonstracijske 
projekte), katerih namen je v praksi prikazati uporabo sodobne tehnologije in mehani-
zacije, novih načinov varstva rastlin, specifičnih proizvodnih tehnik, načinov za prilaga-
janje podnebnim spremembam itd. 

Do podpore v okviru tega ukrepa so upravičeni izvajalci usposabljanj, ki bodo ustrezno 
kvalificirani in bodo predložili tri letni program za izvedbo usposabljanj, katerih vsebina 
mora prispevati k ciljem izbranih prednostnih področij ter horizontalnim ciljem 
(inovacije, skrb za okolje in podnebne spremembe). Vsebina usposabljanj mora slediti 
dejanskim potrebam, ki bodo identificirane po načelu »od spodaj navzgor« in bodo 
zbrane v seznamu potrebnih usposabljanj, ki ga pripravi MKO in predstavlja izhodišče za 
izvajanje tega ukrepa. 

V predloženem programu lahko izvajalec prijavi najmanj 5 oziroma največ 15 vsebinsko 
različnih usposabljanj. Izvajalec lahko izvedbo istega programa ponovi največ trikrat, pri 
tem pa mora zagotoviti, da se ponovitev izpelje v različnih letih izvajanja tega programa 
in v različnih krajih/regijah Slovenije. Usposabljanja se lahko izvedejo v obliki tečajev, 
delavnic, mentorstva, e-učenja na daljavo itd. Eno usposabljanje mora trajati najmanj 10 
enot po 45 minut, od tega mora biti praktičnemu prikazu namenjenih vsaj 20 % časa 
trajanja posameznega usposabljanja, kjer je to potrebno. Skupino udeležencev usposa-
bljanj mora sestavljati najmanj 15 oseb. 

Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti transparentnost in na svoji spletni strani objaviti 
tako program za izvedbo usposabljanja kot tudi okvirni načrt izvedbe usposabljanj in vsa 
pripravljena gradiva. Usposabljanja so za udeležence brezplačna. Po zaključku usposa-
bljanja udeleženci prejmejo potrdilo.

Ciljna skupina dejavnosti prenosa znanja so osebe, dejavne v kmetijskem, živilskem in 
gozdarskem sektorju, upravljavci zemljišč in drugi gospodarski subjekti, ki so MSP in 
delujejo na podeželskih območjih. Ti bodo z večjo usposobljenostjo lahko krepili svojo 
konkurenčnost, povečali učinkovitost rabe virov, izboljšali okoljsko učinkovitost ter s tem 
prispevali k trajnostnemu razvoju podeželskih območij. 

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 1A, 1C, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 
5B, 5C, 5D, 6A

8.1.5.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči izvajalcem dejavnosti prenosa 
znanja, ki se izplačuje postopno na podlagi vloženih zahtevkov. 

8.1.5.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi tisti stroški, ki so navedeni v katalogu najvišjih priznanih vred-
nosti stroškov. To so stroški organizacije in izvajanja dejavnosti prenosa znanja (plače z 
davki in prispevki in druga povračila stroškov dela, delo po avtorski ali podjemni pogodbi 
za zunanje izvajalce, potni stroški, stroški gradiv in publikacij, informiranja, materiala, 
stroški prostora, v katerem se izvaja aktivnosti, vzpostavitev e-platforme za učenje na 
daljavo itd.). V primeru predstavitvenih projektov se lahko po katalogu s podporo krijejo 
tudi ustrezni naložbeni stroški v skladu s Katalogom stroškov za izvajanje ukrepov PRP 
2014–2020. 

Upravičenci
Upravičenci do podpore so subjekti, ki zagotavljajo usposabljanje ali izvajajo druge dejav-
nosti prenosa znanja in imajo ustrezne kvalifikacije. Kriteriji ustrezne kvalifikacije so 
strokovnost predavateljev, reference, izkušnje, praktična usposobljenost. 
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Ciljna skupina oziroma končni upravičenci te podpore so osebe, dejavne v kmetijskem, 
živilskem in gozdarskem sektorju, upravljavci zemljišč in drugi gospodarski subjekti, ki so 
MSP in delujejo na podeželskih območjih. 

Kriteriji upravičenosti:
•  ustrezna kvalificiranost osebe, ki izvaja dejavnost prenosa znanja in informiranja;
•  zadostnost in redno usposabljanje osebe, ki zagotavlja storitev prenosa znanja in informiranja; 
•  predložitev programa za izvedbo usposabljanja.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor
Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi odprtega tipa javnega razpisa, in sicer 
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in dosežejo 
minimalni vstopni prag točk na podlagi opredeljenih meril za izbor. Načela v povezavi z 
merili za izbor so: 

Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Usposobljenost osebe,  
ki izvaja usposabljanje

Število izvedenih usposabljanj z ustreznega področja v obdobju zadnjih 5 let do 
datuma objave javnega razpisa.

2 Kakovost programa Vključenost različnih strok in/ali institucij (svetovalci, raziskovalci nevladne organi-
zacije), s tem se spodbuja interdisciplinarnost programa, krepi sodelovanje; 

3 Inovativnost  
podajanja znanja

Ogled dobrih praks,
E-učenje;
Uporaba IKT tehnologij pri izvedbi usposabljanja;
Sodelovanje s kmetijami, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost za izobraževanje.

4 Razširjanje znanja  
in transparentnost

Število objavljenih člankov s povzetkom ključnih sporočil usposabljanja v tiskanih 
izdajah lokalnega /regionalnega časopisa,
Predvidena objava publikacije /brošure v tiskani in e-obliki, ki se objavi na spletni 
strani izvajalca usposabljanja. 
Predvidena vzpostavitev e-platforme za učenje na daljavo ipd. 

5 Prostorski vidik izvajanja 
programa

Usposabljanja se izvedejo v več regijah, so prostorsko razpršena. 
Izvedba usposabljanj na razvojno in ekonomsko ogroženih območjih.

8.1.5.4 Stopnja podpore
Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 %. Najnižji znesek, ki ga lahko uveljavlja upra-
vičenec na posamezno vlogo, znaša 10.000 evrov, najvišji pa do vključno 300.000 evrov. 

Stopnja sofinanciranja EKSRP

Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.1.6 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Prenos znanja 11.223.686,84 14.029.608,55

Usposabljanje in pridobivanje strokovnih znanj 5.570.274,21 6.962.842,76

Predstavitvene dejavnosti oziroma demonstracijski projekti 5.653.412,63 7.066.765,79

8.1.7 Preverljivost in kontrolabilnost 

Bo dopolnjeno. 

8.1.8 Druge pomembne informacije

Podpora v okviru tega ukrepa ni namenjena izobraževalnim tečajem ali usposabljanju, ki 
je del običajnih izobraževalnih programov ali sistemov na srednješolski ali višjih ravneh. 
Prav tako do podpore niso upravičena usposabljanja, ki so financirana v okviru izvajanja 
javnih služb. 

Preglednica 21: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 15. člena
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8.2  UKREP: POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA  
(16. člen)

Pravna podlaga:
16. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

8.2.1 Namen

Dostopnost kakovostnih svetovalnih storitev je eden od pomembnih vzvodov za 
pospeševanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih 
območjih ter krepitev baze znanja. Še zlasti je krepitev človeškega potenciala pomembna 
v danih zaostrenih družbeno-ekonomskih razmerah, ki med drugim terjajo hitro prilaga-
janje spreminjajočim se ekonomskim razmeram na trgu, osredotočenost na doseganje 
višje produktivnosti in dodane vrednosti, kar med drugim pomeni prevzemanje sodobnih 
tehnologij, praks in pristopov, ob hkratnem odgovornem ravnanju z naravnimi viri, 
blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe. 

Pomen kakovostnih, specializiranih svetovalnih storitev, predvsem pa njihova dostop-
nost postaja vedno bolj ključen in prepoznan dejavnik prihodnjega razvoja v kmetijskem, 
živilskem in gozdarskem sektorju ter podjetjem na podeželju. Svetovalne storitve morajo 
odgovoriti na povpraševanje oziroma dejanske potrebe končnih uporabnikov (»demand 
driven«). Prav tako je pomembno, da ima končni uporabnik svetovanj možnost izbrati 
izvajalca svetovanja, za katerega meni, da je najboljši. Večja konkurenca pa pomeni tudi 
izboljšano kakovost svetovanja.

Ta ukrep je zato namenjen podpori kvalificiranim organizacijam, javnega in zasebnega 
prava, ki ponujajo kmetom, posestnikom gozdov, drugim upravljavcem kmetijskih in 
gozdnih zemljišč storitev individualnega svetovanja s ciljem izboljšanja gospodarske in 
okoljske učinkovitosti ter blažitve podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 

8.2.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 1A: Pospeševanje inovacij in baze znanja na podeželskih območjih
Ukrep z navedeno aktivnostjo prispeva h krepitvi baze znanja na podeželskih območjih, 
kar je predpogoj za pospeševanje inovacij na podeželju.

Prednostno področje 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
Pomoč pri uporabi svetovalnih storitev spodbuja prenos znanja in krepi usposobljenost v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju. 

Prednostno področje 2A: Zagotavljanje lažjega prestrukturiranja kmetij, predvsem 
kmetij z nizko stopnjo udeležbe na trgu, tržno usmerjenih kmetij v posameznih 
sektorjih in kmetij s potrebo po kmetijski diverzifikaciji
Področje svetovalnih storitev, dostop do katerih bo omogočal ta ukrep, se bo nanašalo na 
povečanje ekonomske, okoljske učinkovitosti in soočenje s podnebnimi spremembami. 
To je tesno povezano s prestrukturiranjem kmetijskih gospodarstev, rezultat katerega naj 
bi bila večja tržna usmerjenost, specializiranost in produktivnost, snovna in energetska 
učinkovitost, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter bolj učinkovita in 
trajnostna rabe naravnih virov. V tem okviru bi preko pomoči pri svetovalnih storitvah 
lahko podprli pripravo celovitih strateških načrtov razvoja kmetijskega gospodarstva, 
vzpostavitev in vodenje knjigovodstva na kmetijskem gospodarstvu, pripravo poslovnega 
načrta ipd. 

Prednostno področje 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejav-
nosti in zlasti generacijske pomladitve v kmetijskem sektorju 
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Posebna pozornost bo v okviru tega ukrepa namenjena mladim kmetom, ki jim je 
potrebno olajšati začetek opravljanja kmetijske dejavnosti in prestrukturiranje njihovega 
kmetijskega gospodarstva po zagonu dejavnosti. Tako kot pri 2A bi lahko v tem okviru 
preko pomoči pri svetovalnih storitvah podprli pripravo celovitih strateških načrtov 
razvoja kmetijskega gospodarstva, vzpostavitev in vodenje knjigovodstva na kmetijskem 
gospodarstvu, pripravo poslovnega načrta ipd. 

Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo 
prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega počutja živali
Vključevanje v različne oblike horizontalnega in vertikalnega povezovanja z namenom 
skupnega trženja in promocije zahteva ustrezno usposobljenost in znanje. Poseben izziv 
je lahko tudi vključevanje v sheme kakovosti in prilagoditev na izvajanje nadstandardov 
dobrega počutja živali. Pomoč pri uporabi svetovalnih storitev bo prispevala k uspešne-
jšemu povezovanju ter preusmerjanju v nadstandardne oblike pridelave in reje. 

Prednostno področje 4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, 
vključno z območji Natura 2000 in sistemi kmetovanja visoke naravne vrednosti, ter 
stanja krajin v Evropi 
Dostop do svetovalnih storitev na tem področju bo prispeval k boljšemu prenosu znanja 
glede pomena in načinov trajnostne rabe naravnih virov ter obnove, vzdrževanja in 
povečevanja biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih, zlasti tistih z območja Nature 
2000. Poseben poudarek, a ne izključni, bo namenjen dostopnosti svetovalnih storitev za 
tiste kmete, ki so vključeni ali pa se želijo vključiti v druge ukrepe PRP 2014–2020, zlasti 
v kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila.

Izvajanje kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil, katerih cilj in namen je ohranjanje nara-
vnih virov, vključno z biotsko raznovrstnostjo, bo lahko učinkovito le, če bodo kmetje razu-
meli smoter predpisanih obveznosti in jih dosledno upoštevali. Z ukrepom je potrebno 
kmetom dati možnost, da glede izpolnjevanja predpisanih obveznosti poiščejo ustrezno 
svetovalno storitev in na tej osnovi izboljšajo okoljsko učinkovitost svojega kmetijskega 
gospodarstva. Hkrati si s tem zmanjšajo tveganje za kršitev predpisanih obveznosti in 
kasnejše sankcioniranje. 

Prednostno področje 4B: Izboljšanje upravljanja voda in zemljišč ter prispevanje k 
izpolnjevanju ciljev okvirne direktive o vodah 
Ukrep bo k ciljem tega prednostnega področja prispeval zlasti preko omogočanja dostopa 
do svetovalnih storitev v zvezi z okolju prijaznejšimi načini kmetovanja, ki lahko prispe-
vajo k izboljšanju upravljanja voda in zemljišč. To je še posebej pomembno na območjih, 
kot so vodovarstvena območja, na katerih veljajo zakonsko predpisane zahteve ravnanja. 
Pri tem so možne sinergije zlasti v povezovanju z ukrepoma ekološkega kmetovanja in 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil. 

Prednostno področje 4C: Izboljšanje upravljanja tal in obvladovanje erozije ter ravnanja 
z gnojili in pesticidi.
Velja podobna obrazložitev kot za prednostno področje 4B. 

Prednostno področje 5A: Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu
S podporo dostopu do svetovalnih storitev bi lahko ta ukrep prispeval tudi k ciljem 
povečanja učinkovite rabe vode v kmetijstvu. Zlasti z vidika svetovanja glede možnosti 
posodobitve ali pa uvedbe novih namakalnih sistemov, načinov ustreznega namakanja, 
zbiranja in ponovne rabe, čiščenja odpadnih voda itd. 

Prednostno področje 5B: Povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in živilsko-
predelovalni industriji
Ukrep bo k ciljem omenjenega prednostnega področja prispeval s podporo dostopu do 
svetovalnih storitev, povezanih z učinkovito rabo energije v kmetijstvu in živilsko-prede-
lovalni industriji. 
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Prednostno področje 5C: Olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva
Proizvodnja in raba obnovljivih virov energije je v trendu naraščanja. Z naraščanjem cen 
fosilnih goriv se pomen obnovljivih virov energije samo še stopnjuje. Prehod na obnovl-
jive vire energije prispeva k znižanju neposrednih stroškov proizvodnje in lahko pred-
stavlja zanimivo poslovno priložnost na podeželju. Zanimivo priložnost lahko predstavlja 
tudi dobava in uporaba stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih 
surovin. S pomočjo pri dostopu do svetovalnih storitev na navedenih področjih bi tako 
lahko podprli tudi cilje tega prednostnega področja.  

Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v 
kmetijstvu in izboljšanja kakovosti zraka
Z ukrepom 16. člena bo posebna pozornost namenjena tudi vidiku podnebnih spre-
memb, zlasti v kontekstu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmeti-
jstvu. Kmetje bodo preko ukrepa 16. člena lahko dostopali do svetovalnih storitev v zvezi z 
možnimi načini za povečanje učinkovitosti tehnologij reje, ustrezno skladiščenje živinskih 
gnojil, gospodarjenje z dušikom, ustrezno rabo tal ipd., kar vse lahko prispeva k zman-
jševanju emisij toplogrednih plinov in amoniaka. 

Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest
Ustrezen prenos znanja preko večje dostopnosti svetovalnih storitev je lahko izjemno 
pomemben vzvod za krepitev podjetniške iniciative na podeželskih območjih in s tem za 
ustanavljanje in razvoj malih podjetij, ki so lahko generator novih delovnih mest. 

8.2.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe – Podprte aktivnosti v okviru tega ukrepa bodo spodbujale blažitev 
in prilagajanje na podnebne spremembe v obliki zagotovitve dostopa do ustreznih 
svetovalnih storitev.

Skrb za okolje – Skrb za okolje je eno izmed najpomembnejših področij, ki ga bodo naslo-
vile svetovalne storitve, podprte v okviru 16. člena. Zlasti bo poudarek namenjen povezo-
vanju tega ukrepa z izvajanjem ukrepa kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil in ukrepa 
ekološkega kmetovanja. 

Inovacije – Dostopnost kakovostnih in specializiranih svetovalnih storitev prispeva k 
izboljšanju človeškega kapitala, kar je osnova za pospeševanje inovacij.

8.2.4 Opis aktivnosti

Št. Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Prednostno področje

1 Pomoč pri uporabi storitev sveto-
vanja

Omogočiti kmetom, posestnikom gozdov, 
drugim upravljavcem zemljišč in MSP na 
podeželskih območjih uporabo brezplačnih 
individualnih svetovanj na področjih večje 
ekonomske, okoljske učinkovitosti in blaženja 
podnebnih  
sprememb ter prilagajanja nanje.

1A, 1C, 2A, 2B, 3A, 
4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 
5D, 6A

8.2.5 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja

8.2.5.1 Opis 
Podpora v okviru tega ukrepa se odobri svetovalnim organizacijam, ki bodo evidenti-
rane kot usposobljene za izvajanje individualnih svetovanj kmetom, posestnikom gozdov, 
drugim upravljavcem kmetijskih in gozdnih zemljišč in MSP na podeželskih območjih 
na vsebinskih področjih, vezanih na izboljšanje gospodarske in okoljske učinkovitosti 

Preglednica 22: Vrsta aktiv-
nosti - 16. člen
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ter zmanjšanje negativnega vpliva kmetijskih gospodarstev, podjetij in/ali naložb na 
podnebje in povečanje odpornosti teh gospodarstev, podjetij in/ali naložb na podnebne 
spremembe. Posebna pozornost bo dana svetovanjem s področja ekološkega kmetovanja 
in zmanjševanja proizvodnih stroškov kot rezultat učinkovitejše rabe virov.

Rezultat svetovalne storitve mora biti oprijemljiv in preverljiv npr. v obliki izdelanega 
poslovnega načrta, analize trga in tržnih poti, celovitega strateškega načrta razvoja kmeti-
jskega gospodarstva, gnojilnega načrta, načrta prestrukturiranja, vzpostavljenega knjigov-
odstva, tehnoloških navodil itd.

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 1A, 1C, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 
5B, 5C, 5D, 6A

8.2.5.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, namenjena je kritju stroškov 
svetovanja, ki se zagotovi subjektu, ki zagotovi svetovalno storitev. Podpora se izplačuje 
postopno na podlagi zahtevkov, vloženih po opravljenih storitvah svetovanja. 

8.2.5.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Do 1.500 evrov na izvedeno svetovanje, katerega rezultat mora biti oprijemljiv in prever-
ljiv. Višina upravičenih stroškov se opredeli v Katalogu stroškov za izvajanje ukrepov PRP 
2014–2020, pri čemer se upošteva zahtevnost in rezultat svetovanja.

Upravičenci
Do podpore je upravičen subjekt javnega ali zasebnega prava, ki zagotavlja svetovanje.

Kriteriji upravičenosti
•  Ustrezna kvalificiranost osebja, ki izvaja dejavnost prenosa znanja in informiranja (»up 

to date« znanje, dosedanje izvajanje svetovanj).
•  Zadostnost in redno usposabljanje osebja, ki zagotavlja storitev prenosa znanja in 

informiranja. 
•  Izkušenost in zanesljivost osebja na področju, v zvezi s katerim svetuje (kakovost sveto-

vanja, kombiniranje teorije s praktičnim prikazom ipd.)
•  Svetovanje kmetom in drugim upravljavcem zemljišč je povezano z vsaj eno prednostno 

nalogo EU za razvoj podeželja in obsega vsaj enega od naslednjih sklopov:
•  eno ali več predpisanih zahtev ravnanja in/ali standarde za ohranjanje dobrega 

kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč iz poglavja  I naslova  VI Uredbe 
HU/2013/EU; po potrebi kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, kot so določene v poglavju 2 naslova III Uredbe/NP/2013/EU, in ohran-
janje kmetijskih površin iz člena 4(1)(c) Uredbe NP/2013/EU ;

•  zahteve ali ukrepe v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem 
nanje, biotsko raznovrstnostjo, varstvom voda in tal, obveščanjem o boleznih 
živali in rastlin ter inovacijami, kot je določeno v Prilogi I k Uredbi HU/2013/
EU; 

•  trajnostni razvoj gospodarske dejavnosti majhnih kmetij, kot jih opredelijo 
države članice, in vsaj kmetij, ki sodelujejo v shemi za male kmete iz naslova V 
Uredbe NP/2013/EU, ali

• po potrebi standarde varstva pri delu, ki temeljijo na zakonodaji Unije.

•  Storitev svetovanja lahko zajema tudi druga vprašanja, povezana z gospodarsko, kmeti-
jsko in okoljsko učinkovitostjo kmetijskega gospodarstva.

•  Svetovanje posestnikom gozdov zajema vsaj ustrezne obveznosti v skladu z direkti-
vami 92/43/EGS, 2009/147/ES in 2000/60/ES. Zajema lahko tudi vprašanja, povezana z 
gospodarsko in okoljsko učinkovitostjo gozdnega posestva.

•  Svetovanje MSP lahko zajema tudi vprašanja, povezana z gospodarsko in okoljsko 
učinkovitostjo podjetja.
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•  Pri svetovanju ne sme prihajati do konflikta interesov v smislu prekrivanja svetovalne in 
tržne dejavnosti subjekta. 

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Na podlagi odprtega javnega razpisa za izbor izvajalcev svetovanja se pozove zaintere-
sirane ponudnike, da oddajo ponudbo za vnaprej določene vsebine svetovanj. Prijavijo se 
lahko ponudniki, ki izpolnjujejo merila za upravičenost, navedena v javnem razpisu. Za 
določeno vsebino svetovanja se lahko izbere več izvajalcev. Izvajalci se lahko izberejo za 
celotno obdobje izvajanja programa. Izbrani izvajalci bodo javno objavljeni. Od končnih 
upravičencev individualnih storitev bo odvisno, za katerega izvajalca se bodo odločili in 
posledično koliko upravičenih stroškov bo izvajalec svetovanja dobil izplačanih. 

8.2.5.4 Stopnja podpore
Podpora ne sme presegati najvišjega zneska iz Priloge I, to je 1.500 evrov na svetovanje. 
En upravičenec je lahko iz naslova individualnih svetovanj za eno razpisano vsebino upra-
vičen do največ 300.000 evrov za celotno obdobje. En upravičenec se lahko javi na največ 
tri sklope razpisanih vsebin.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.2.6 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravl-
janju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja 
na kmetijah

8.313.842,11 11.085.122,81

Podpora za svetovalne storitve 8.313.842,11 11.085.122,81

8.2.7 Preverljivost in kontrolabilnost 

Bo dopolnjeno. 

8.2.8 Druge pomembne informacije

Do podpore v okviru tega ukrepa ne bodo upravičene vsebine svetovanj, ki so vključene 
v programe javnih služb.

8.3  UKREP: SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE  
IN ŽIVILA (17. člen)

Pravna podlaga
17. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

8.3.1 Namen 

Namen ukrepa je omogočiti kmetom lažji prehod iz konvencionalnega načina kmetovanja 
v način kmetovanja, zahtevan za sheme kakovosti. Sodelovanje v shemah kakovosti je 
povezano z dodatnimi stroški in obveznostmi, ki jih trg praviloma ne povrne, kar pogosto 
predstavlja oviro za hitrejše in večje vključevanje proizvajalcev v sheme kakovosti. Z izva-
janjem ukrepa želimo kmetom, ki na novo vstopijo v sheme kakovosti, pokriti dodatne 
stroške, nastale zaradi vključitve v sheme kakovosti ter jim omogočiti lažje prilagajanje 

Preglednica 23: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 16. člen
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zahtevam na trgu. Dodatni stroški se praviloma ne pokrijejo z doseženo ceno na trgu še 
posebej, če ne proizvajajo dovolj velikih količin. Posledično želimo z izvajanjem ukrepa 
povečati število kmetijskih gospodarstev, ki so aktivno vključena v sheme kakovosti.

Do podpore so upravičene naslednje sheme:

• sheme kakovosti vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje;
• sheme kakovosti vzpostavljene na podlagi nacionalne zakonodaje;
• prostovoljne sheme certificiranja.

8.3.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo 
prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega počutja živali
Ukrep bo s spodbujevalnim plačilom za delno kritje stalnih stroškov, nastalih zaradi 
sodelovanja v shemah kakovosti, spodbujal vključevanje primarnih proizvajalcev v 
živilsko verigo prek shem kakovosti, omogočal proizvodnjo lokalnih kakovostnih proiz-
vodov in prispeval k uspešnejšemu trženju proizvodov iz shem kakovosti.

8.3.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe – S spodbujanjem vstopa kmetijskih gospodarstev v sheme kako-
vosti podpiramo dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, spodbu-
jamo razvoj kratkih dobavnih verig ter s tem razvoj lokalnih trgov, kar ima lahko za posle-
dico skrajšanje transportnih poti, stroškov skladiščenja in logistike ter s tem tudi zman-
jšanje ogljičnega odtisa. 

Skrb za okolje – Spodbude bodo namenjene kmetijskim gospodarstvom, ki vstopajo v 
sheme kakovosti. Sheme kakovosti imajo v svojih pravilih proizvodnje višje standarde 
glede varovanja okolja in posredno ter neposredno vplivajo na višjo raven zavedanja o 
pomenu varovanja okolja. S podporo kmetijskih gospodarstev, vključenih v sheme kako-
vosti, se bo povečalo trženje proizvodov višje kakovosti, ki bo postajal tudi pomemben del 
razvoja »zelenega« turizma. 

Inovacije – Spodbude bodo ustvarile okolje na kmetijskih gospodarstvih, ki bo omogočal 
razvoj eko-socialnih inovacij z uporabo lokalnih kakovostnih proizvodov. Spodbude za 
kritje stalnih stroškov, nastalih zaradi vključevanja v sheme kakovosti, bo pokazatelj, da 
država podpira proizvodnjo proizvodov z dodano vrednostjo, ki omogočajo pester nabor 
inovativnih pristopov k razvoju kmetijskih gospodarstev in lokalnih trgov. 
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8.3.4 Opis aktivnosti

Št. Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Prednostno področje

1
Sodelovanje v shemah kako-
vosti vzpostavljenih na podlagi 
evropske zakonodaje.

Dodelitev nepovratne pomoči za novo sodelo-
vanje kmetov v upravičene sheme kakovosti. 
Podpora se za maksimalno obdobje petih let 
dodeli v obliki spodbujevalnega plačila za 
delno kritje stalnih stroškov, ki nastanejo zaradi 
sodelovanja v upravičeni shemi kakovosti

3A
2

Sodelovanje v nacionalnih shemah 
kakovosti za kmetijske proizvode, 
bombaž ali živila.

3

Sodelovanje v prostovoljnih 
shemah certificiranja za kmetijske 
proizvode, za katere države članice 
priznavajo, da so v skladu s smer-
nicami Unije.

8.3.5 Novo sodelovanje kmetov v upravičenih shemah kakovosti

8.3.5.1 Opis
Ukrep bo spodbujal novo sodelovanje kmetijskih gospodarstev v upravičenih shemah 
kakovosti (EU, nacionalne in prostovoljne sheme certificiranja) z dodelitvijo nepovratne 
pomoči v obliki letnega spodbujevalnega plačila, ki se bo določil na podlagi stopnje stalnih 
stroškov, nastalih zaradi sodelovanja v shemah kakovosti. 

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 3A

8.3.5.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za kmetijska gospodarstva, ki na 
novo vstopajo v sheme kakovosti. Nepovratna pomoč se dodeli v obliki letnega spodbuje-
valnega plačila za obdobje največ petih let. Spodbujevalno plačilo se določi za vsako upra-
vičeno shemo posebej na podlagi stopnje in vrste stalnih stroškov, ki nastanejo v določeni 
upravičeni shemi kakovosti. 

8.3.5.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni so stalni stroški, ki nastanejo zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti 
ter letni prispevki za sodelovanje v njej. Stalni stroški vključujejo:

• stroške prve in letnih kontrol,
• stroške analiz,
• administrativne stroške.

Upravičenci
•  Kmetijska gospodarstva, ki so fizične ali pravne osebe in na novo vstopajo v upravičene 

sheme kakovosti.
•  Kmetijska gospodarstva, ki so fizične ali pravne osebe in so manj kot pet let vključeni v 

sheme kakovosti,
•  Skupine kmetov, ki so kot skupina predmet skupne kontrole preverjanja skladnosti za 

upravičeno shemo kakovosti in so pravna oseba. Člani skupine kmetov morajo biti 
kmetijska gospodarstva in ne smejo biti vključeni v shemo kakovosti več kot pet let.

•  Kmetijska gospodarstva oziroma skupine kmetov, ki so fizične ali pravne osebe in so 
prejeli podporo v okviru ukrepa 132 PRP 2007–2013 ter so še upravičeni do podpore, 
katero lahko prejemajo za obdobje največ 5 let.

Kriteriji upravičenosti
•  Kmetijsko gospodarstvo oziroma skupina kmetov mora imeti certifikat ali potrdilo o 

opravljeni kontroli, ki dokazuje vključitev v upravičeno shemo kakovosti.
•  Kmetijske proizvode oziroma živila iz shem kakovosti mora kmetijsko gospodarstvo 

prodajati kot proizvode iz shem kakovosti.

Preglednica 24: Opis aktiv-
nosti - 17. člen
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• Na končnih proizvodih, ki se prodajajo se mora uporabljati:
• Nacionalni zaščitni znak sheme kakovosti oziroma
• Evropski zaščitni znak sheme kakovosti oziroma
• Navedba, ki se uporablja za prostovoljno označbo.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Letno spodbujevalno plačilo se dodeli na podlagi odprtega tipa javnega razpisa, kjer se 
pregledajo kriteriji upravičenosti. V kolikor upravičenci izpolnjujejo vse kriterije, se jim 
dodeli spodbujevalno plačilo za določeno leto podpore, do porabe razpisanih sredstev. 

Sheme kakovosti so zaradi svojih strogih pravil proizvodnje podvržene rednim kontrolam, 
ki se vršijo skozi vse leto (odvisno od vrste pridelave in predelave). Stalni stroški tako 
nastajajo skozi vse leto, kar je razlog za odprt pristop izvajanja razpisa. Odprt tip javnega 
razpisa bo kmetijskim gospodarstvo omogočal sprotno vlaganje vlog po nastalih stalnih 
stroških, kar bo vplivalo na spodbujevalni učinek, ki je glavni namen tega ukrepa. 

8.3.5.4 Stopnja podpore
Podpora se dodeli za obdobje največ petih let v obliki letnega spodbujevalnega plačila in 
sicer največ prvih pet let od leta pridobitve prvega certifikata oziroma potrdila o opravl-
jeni kontroli za določeno shemo kakovosti.

Podpora, ki jo prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo ne sme presegati 3.000 evrov 
na leto. 

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.3.6 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila 2.494.152,63 3.325.536,84

Podpora za novo sodelovanje v EU shemah kakovosti 415.692,11 554.256,14

Podpora za novo sodelovanje v nacionalnih shemah kako-
vosti 415.692,11 554.256,14

Podpora za novo sodelovanje v prostovoljnih shemah 
kmetijske proizvodnje 831.384,21 1.108.512,28

Certifikacijske sheme 831.384,21 1.108.512,28

8.3.7 Preverljivost in kontrolabilnost 

Bo dopolnjeno.

8.3.8 Druge pomembne informacije 

Upravičene sheme kakovosti so:
1. Sheme kakovosti vzpostavljene v skladu z zakonodajo EU:

• Zaščitena geografska označba,
• Zaščitena označba porekla,
• Zajamčena tradicionalna posebnost,
• Gorski proizvodi,
• Ekološka pridelava in predelava,
• Geografska označba žganih pijač,
• Vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP, vino PTP),

Preglednica 27: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 17. člena
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2. Sheme kakovosti vzpostavljene z nacionalno zakonodajo in pogoji iz 1 (b) 17. člena 
Uredbe RP/2013/EU,

• Višja kakovost,
• Dobrote z naših kmetij,

3. Prostovoljne sheme certificiranja za kmetijske proizvode, katere država priznava, da so v 
skladu s smernicami Unije iz 1 (c) 17. člena Uredbe RP/2013/EU.

Podpora se dodeli kmetijskim gospodarstvom, vključenim v eno od upravičenih shem 
kakovosti, ki proizvajajo:

• kmetijske proizvode oziroma živila namenjene za prehrano ljudi ali
• določene ekološko pridelane proizvode kot npr. ekološka krma ali 
•  kmetijske proizvode, ki so dovoljeni v prilogah evropske zakonodaje, ki določa upra-

vičene sheme kakovosti.

Druge pravne podlage
•  Uredbe Sveta (ES) št. 1151/2012 z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti za kmeti-

jske proizvode in živila;
•  Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju 

ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91;
•  Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opre-

delitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89;

•  Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spre-
membi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 
ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999);

• Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/2008 in 57/2012).

8.4 UKREP: NALOŽBE V OPREDMETENA SREDSTVA (18. člen)

Pravna podlaga
18. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

8.4.1 Namen 

Ukrep je namenjen spodbujanju investicij v fizična sredstva, ki bodo prispevale k večji 
ekonomski in okoljski učinkovitosti, dvigu dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in 
njihovemu uspešnejšemu trženju ter izboljšanju infrastrukture, povezane z razvojem 
kmetijstva in gozdarstva.

Na ta način bodo investicije lahko neposredno podprle nadaljevanje procesov prestruk-
turiranja v smeri trajnostno naravnanega modela razvoja v kmetijstvu, živilskoprede-
lovalni panogi in gozdarstvu, ki bo spodbujal dvig produktivnosti, dodane vrednosti in 
zaposlenost v navedenih sektorjih in hkrati upošteval vidik trajnostne rabe naravnih virov 
in vpliv podnebnih sprememb. 

Ključno stičišče, ki lahko premosti potencialno nasprotujoče si vidike znotraj koncepta 
trajnostnega modela razvoja in ustvarja nujno potrebne povezave in sinergije, so inovacije 
v najširšem pomenu, zlasti tehnološke inovacije. Te so še posebej relevantne na območjih, 
kjer obstajajo zakonsko predpisane omejitve kmetovanja (npr. VVO območja), na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter območjih Natura 2000. Na 
teh območjih je produktivnost običajno nižja, izbor kmetijskih usmeritev omejen, proiz-
vodni stroški pa višji.
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V skladu z navedenim se investicijska področja tega ukrepa delijo na naslednje podukrepe: 

•  povečanje splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev; ta sklop investicij se deli na 
dva dela:

•  nadaljevanje procesov prestrukturiranja v smeri povečevanja produktivnosti 
majhnih kmetij, ki so razvojno perspektivne in ne presegajo določene ekon-
omske velikosti (do vključno 15.000 evrov dejanskih prihodkov na leto iz kmeti-
jske dejavnosti); 

•  učinkovita raba virov in zniževanje stroškov proizvodnje ter prilagajanje na novo 
uvedene standarde, povečanje okoljske učinkovitosti, blaženje podnebnih spre-
memb (preko zmanjševanja emisij toplogrednih plinov) in prilagajanje nanje 
(preventivni mehanizmi) ter spodbujanje prilagoditev na nadstandardne zahteve 
dobrega počutja živali. Podpore v tem delu so namenjene vsem kmetijskim 
gospodarstvom upravičenim v okviru tega ukrepa, še zlasti pa kmetijskim gospo-
darstvom, ki presegajo 15.000 evrov dejanskih prihodkov na leto iz kmetijske 
dejavnosti, torej so bolj produktivna in imajo intenzivnejšo proizvodnjo; 

•  povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja ter razvoja kmetijskih proizvodov: 
ta sklop investicij se nanaša na dvig dodane vrednosti, spodbujanje trženja in razvoja 
kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi. V tem okviru bodo prednostno podprte 
naložbe v predelavo sadja, zelenjave in žit. Prav pri omenjenih sektorjih je značilno, da 
ni zagotovljenega ustreznega načina pakiranja, selekcioniranja ter priprave blaga za trg. 
Poudarek bo dan tudi investicijam, ki prispevajo k učinkoviti rabi virov in zniževanju 
stroškov proizvodnje, prilagajanju na novo uvedene standarde, povečanju okoljske 
učinkovitosti. 

•  razvoj in prilagoditev kmetijske in gozdarske infrastrukture: ta sklop investicij se nave-
zuje na razvoj in prilagoditev infrastrukture, vključno s komasacijami, agromelioraci-
jami na komasacijskih območjih, namakalnimi sistemi in opremo, dostopom do javne 
infrastrukture ter oskrbe z vodo. Naložbe s področja gozdarstva bodo prispevale k 
boljšemu dostopu do gozdnih zemljišč (odpiranje gozdov za učinkovitejšo, trajnostno 
naravnano rabo najpomembnejše naravne surovine v državi – lesa), kar je predpogoj za 
vzpostavljanje in uspešno delovanje gozdno-lesnih verig.

8.4.2 Prispevek k prednostnim področjem 

Prednostno področje 2A: Zagotavljanje lažjega prestrukturiranja kmetij, predvsem 
kmetij z nizko udeležbo na trgu, tržno usmerjenih kmetij v posameznih sektorjih in 
kmetij s potrebo po kmetijski diverzifikaciji
Ukrep prispeva k prednostnemu področju 2A s spodbujanjem prestrukturiranja kmeti-
jskih gospodarstev.

Prednostno področje 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejav-
nosti in zlasti generacijske pomladitve v kmetijskem sektorju 
V okviru tega ukrepa bodo podprti tudi mladi kmetje. V okviru aktivnosti, namenjene 
dvigu splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, bodo mladi kmetje upravičeni do 
višjega deleža podpore za naložbe za uskladitev s standardi EU, ki se uporabljajo za kmeti-
jsko proizvodnjo, kot to določa 18(4a) člen Uredbe RP/2013/EU. 

Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo 
prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega počutja živali
Ukrep bo namenjen kolektivnim naložbam kmetov v skupne objekte, opremo, naprave 
itd., prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na nadstandardne zahteve glede dobrega 
počutja živali, vključevanja v sheme kakovosti.

Prednostno področje 5A: Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu
Ukrep bo namenjen izboljšanju učinkovitosti pri porabi vode na obstoječih in novih 
namakalnih sistemih ter pri gojenju rastlin v zaprtih prostorih (rastlinjaki, tuneli), s čimer 
se bo povečala stabilnost pridelave. Podprte bodo tudi naložbe v izgradnjo/postavitev 
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lagunskih majhnih čistilnih naprav na kmetijskih gospodarstvih, ki morajo urediti 
čiščenje odpadnih voda do leta 2017.

Prednostno področje 5B: Povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in živilski 
predelavi
Spodbude v okviru tega ukrepa bodo namenjene naložbam v energetsko učinkovite 
ogrevalne sisteme, v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnjah objektov z uporabo materi-
alov z večjo toplotno prevodnostjo ter v nakup energetsko varčnejše opreme. Z investici-
jami, ki bodo prispevale k manjši porabi virov (predvsem energentov), se bodo zmanjšali 
proizvodni stroški, kar bo pomembno prispevalo k povečanju konkurenčnosti kmetijskih 
gospodarstev oziroma živilsko-predelovalnih obratov.

Prednostno področje 5C: Olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva
Spodbude bodo namenjene nadomeščanju fosilnih goriv z uvajanjem obnovljivih virov 
energije za lastne potrebe kmetijskih gospodarstev in živilsko-predelovalnih obratov. 
Proizvodnja obnovljivih virov energije iz kmetijskih virov v okviru tega ukrepa ne bo 
podprta, podprto pa bo izkoriščanje drugih obnovljivih virov energije, kot so npr. lesna 
biomasa, geotermalna energija, sončna in vetrna energija.

Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v 
kmetijstvu in izboljšanje kakovosti zraka
Spodbude v okviru tega ukrepa bodo namenjene različnim naložbam v izboljšanje učinko-
vitosti rabe dušičnih gnojil kot na primer: izgradnja objektov za skladiščenje živinskih 
gnojil in nakup pripadajoče opreme, nakup specialne kmetijske mehanizacije za racio-
nalno rabo dušika, izgradnja kompostarn, tehnološka posodobitev hlevov in nakup 
opreme za živinske izločke.

8.4.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe – V okviru tega ukrepa bodo podprte naložbe v povečanje ener-
getske učinkovitosti, uvajanje energije iz obnovljivih virov, zaokroževanje kmetijskih 
zemljišč, zmanjševanje toplogrednih plinov iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje. 
Na strani prilagajanja podnebnim spremembam pa bodo podprte naložbe v preventivne 
mehanizme (mreže proti toči, postavitev rastlinjakov itd.). 

Skrb za okolje – V okviru ukrepa bodo spodbude namenjene povečanju okoljske učinko-
vitosti kmetijskih gospodarstev in živilsko-predelovalnih obratov. Kljub temu, da so aktiv-
nosti v okviru tega ukrepa naravnane k prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, ki vodi 
v učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov in s tem k povečanju dohodka in produk-
tivnosti dela, pa to prestrukturiranje ne bo šlo na račun onesnaževanja okolja, zmanjšanja 
biotske raznovrstnosti, izginjanja habitatov ter zmanjšanja naravne in krajinske pestrosti. 
Kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območjih Nature 2000 oziroma na vodovarstvenih 
območjih, vezanih na Direktivo 2000/60/ES, bodo v okviru prve aktivnosti, namenjene 
dvigu splošne učinkovitosti, deležna višje stopnje pomoči, s čimer bomo prispevali, da se 
na teh območjih ohrani kmetovanje in posledično tudi biotska raznovrstnost, ki izhaja iz 
tradicionalne rabe.

Inovacije – Inovacije, prenos znanja v prakso in razvoj novih proizvodov so ključnega 
pomena za razvoj dejavnosti in povečanje dodane vrednosti v kmetijskem in živilskem 
sektorju. Pomoč v okviru tega ukrepa bo namenjena razvojno sposobnim kmetijskim 
gospodarstvom oziroma živilsko-predelovalnim obratom, ki so motivirana za prido-
bivanje novih znanj ter uvajanje inovativnih pristopov pri pridelavi, predelavi in trženju 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter se vključujejo v operativne skupine EIP.
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8.4.4 Opis aktivnosti

Št. Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Prednostno področje

1
Naložbe, ki izboljšajo splošno 
učinkovitost kmetijskega gospo-
darstva

Dodelitev pomoči za izvedbo naložb kmetijskih 
gospodarstev v izboljšanje ekonomske in okol-
jske učinkovitosti ter prilagajanje podnebnim 
spremembam.

2A, 3A, 5A, 5B, 5C, 5D

2

Naložbe, ki zadevajo predelavo, 
trženje in/ali proizvodnjo kmeti-
jskih proizvodov iz Priloge I k 
Pogodbi. 

Dodelitev pomoči za izvedbo naložb kmetijskih 
gospodarstev in živilsko-predelovalnih obratov 
v predelavo, trženje in razvoj novih kmetijskih 
proizvodov iz Priloge I k Pogodbi. Rezultat 
proizvodnega postopka je lahko proizvod, ki ni 
zajet v Prilogi I k Pogodbi.

2A, 3A, 5A, 5B, 5C, 

3
Naložbe, ki zadevajo infrastruk-
turo, povezano z razvojem in prila-
goditvijo kmetijstva

Dodelitev pomoči za naložbe v ureditev 
namakalnih sistemov in namakalno opremo, 
izvedbo komasacij in agromelioracij na koma-
sacijskih območjih, ureditev dostopa do javne 
cestne, vodovodne in energetske infrastrukture, 
ureditev skrbe z vodo ter gradnjo in rekonstruk-
cijo gozdnih cest in gozdnih vlak. 

2A, 5A, 5C

8.4.5  Naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost kmetijskega  
gospodarstva 

8.4.5.1 Opis 
V okviru te aktivnosti bo vzpostavljen dvotirni sistem spodbujanja investicij, ki bo 
ustrezno obravnaval potrebe kmetijskih gospodarstev različnih ekonomskih velikosti.

•  Podpore prestrukturiranju v kmetijstvu bodo prvenstveno usmerjene v manjša, a 
razvojno perspektivna kmetijska gospodarstva do določene ekonomske velikosti, ki se 
spopadajo z nizko produktivnostjo in prenizko tržno usmerjenostjo. Tudi ta kmetijska 
gospodarstva lahko postanejo ekonomsko uspešna, če se usmerijo v kakovost in se preko 
različnih oblik povezovanja vključijo v lokalni trg ter s tem prispevajo k dvigu lokalne 
samooskrbe. 

S sektorskega vidika bodo v okviru te kategorije z ločenimi pogoji upravičenosti in merili 
za izbor prvenstveno podprta tista majhna kmetijska gospodarstva (do vključno 15.000 
evrov dejanskega prihodka iz kmetijske dejavnosti letno), ki se ukvarjajo s pridelavo sadja 
in zelenjave ter zelišč, oljkarstvom in čebelarstvom, pridelavo okrasnih rastlin in/ali se 
ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem in/ali kmetijska gospodarstva, ki ležijo na gorskih 
območjih in se pretežno ukvarjajo z živinorejo. Namen teh investicij je dvig produktiv-
nosti in povečanje tržne usmerjenosti. Prednostno bodo podprta tista kmetijska gospo-
darstva, ki se bodo horizontalno in vertikalno povezovala z drugimi členi agro-živilske 
verige, se vključevala v kratke dobavne verige, tudi preko neposredne prodaje na domu, in 
se bodo odločala za kolektivne (skupne) naložbe v objekte, infrastrukturo, opremo, meha-
nizacijo ipd. 

•  Podpore učinkoviti rabi virov, zniževanju stroškov proizvodnje, prilagoditvi na stan-
darde, okoljski učinkovitosti, blaženju podnebnih sprememb (preko zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov) in prilagajanju nanje (preventivni mehanizmi) ter spodbu-
janju dobrega počutja živali. 

Ta investicijska linija je namenjena vsem kmetijskim gospodarstvom ne glede na njihovo 
ekonomsko velikost. Še zlasti pa cilja na večja, bolj produktivna in intenzivna kmetijska 
gospodarstva nad določeno ekonomsko velikostjo (nad 15.000 evrov dejanskega prihodka 
iz kmetijske dejavnosti na leto). 

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 2A, 2B, 3A, 5A, 5B, 5C, 5D

8.4.5.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Preglednica 28: Opis aktiv-
nosti - 18. člen
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8.4.5.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:

• gradnja, nakup ali obnova nepremičnin;
• nakup novih strojev in opreme;
• splošni stroški, povezani z izdatki iz predhodnih dveh alinej.
Najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov bodo opredeljene v Katalogu stroškov za 
izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Upravičenci
Do podpore za prestrukturiranje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so v kole-
darskem letu pred oddajo vloge na javni razpis izkazovala dejanski prihodek iz kmetijske 
dejavnosti med 2.000 evrov in vključno 15.000 evrov. Kmetijska gospodarstva, ki imajo 
višji dejanski prihodek (>15.000 evrov), so upravičena do podpor v povečanje učinkovite 
rabe virov in okoljske učinkovitosti, v prilagoditev nadstandardnim zahtevam dobrega 
počutja živali in v blažitev ter prilagoditev na podnebne spremembe. 

Kriteriji upravičenosti
Ob predložitvi vloge mora upravičenec zadostiti naslednjim kriterijem:

•  Predložitev poslovnega načrta, ki ga morajo kmetijska gospodarstva pripraviti na podlagi 
dejanskih prihodkov in odhodkov. Izjema velja za kmetijska gospodarstva v prestruk-
turiranju, ki ne vodijo knjigovodstva na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in 
lahko za pripravo poslovnega načrta uporabijo ekonomsko kategorijo pokritja oziroma 
pripravijo poslovni načrt na podlagi rezultatov vodenja knjigovodstva po metodologiji 
FADN. 

•  Vzpostavljeno knjigovodstvo na kmetijskem gospodarstvu, ki se vodi po dejanskih 
prihodkih in odhodkih. Kmetijska gospodarstva v prestrukturiranju, ki knjigovod-
stva po dejanskih prihodkih in odhodkih še nimajo vzpostavljenega, morajo le tega 
vzpostaviti najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

•  Ohranjanje oziroma vzpostavljanje novih delovnih mest. Kmetijska gospodarstva, ki 
imajo več kot 15.000 evrov dejanskega prihodka iz kmetijske dejavnosti, so z naložbo 
zavezana k ohranjanju oziroma vzpostavitvi novih delovnih mest. Če priznana vred-
nost naložbe znaša do vključno 200.000 evrov, je ob predložitvi zadnjega zahtevka upra-
vičenec dolžan zagotoviti, da je najmanj ohranil delovno(a) mesto(a) za polni delovni 
čas, ki ga/jih je navedel ob oddaji vloge na razpis. Za vsakih nadaljnjih 200.000 evrov 
priznane vrednosti naložbe je upravičenec dolžan ob predložitvi zadnjega zahtevka 
zagotoviti najmanj eno dodatno zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 24 mesecev 
po zadnjem izplačilu sredstev. 

•  Če na javni razpis kandidira mladi kmet, mora izpolnjevati pogoje iz 18(4a). člena 
Uredbe RP/2013/EU. Ta določa, da se podpora lahko odobri mladim kmetom, ki prvič 
prevzemajo kmetijsko gospodarstvo kot nosilci kmetijskega gospodarstva, in sicer za 
naložbe za uskladitev s standardi Unije, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo, 
tudi glede varstva pri delu. Takšna podpora se lahko zagotavlja največ 24 mesecev od 
prevzema. 

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi zaprtega tipa javnega razpisa, kjer se 
prispele vloge, ki izpolnjujejo merila upravičenosti, točkuje glede na merila za izbor. Pri 
tem bo vzpostavljeno ločeno točkovanje (drugačno ponderiranje meril) za majhne kmetije 
in ostale subjekte, ki kandidirajo za sredstva. Načela v povezavi z merili za izbor so: 
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Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Ekonomski vidik

Ekonomska uspešnost 
Nova delovna mesta: Upravičenec je v koledarskem letu pred letom oddaje vloge na 
javni razpis zagotovil nove zaposlitve. 
Vrednost zaprošenih sredstev na zaposlenega 
Vodenje knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih vsaj eno koledarsko leto 
pred letom oddaje vloge na javni razpis – merilo velja za kmetijska gospodarstva v 
prestrukturiranju. 
Horizontalno in vertikalno povezovanje (skupne naložbe).

2 Družbeno-socialni vidik

Izobrazba oziroma usposobljenost: Upravičenec ima ustrezno strokovno poklicno 
izobrazbo oziroma usposobljenost za izvedbo načrtovanega projekta. 
Starost upravičencev (velja samo za upravičence, ki so fizične osebe). 

3 Prostorski vidik

Območja s posebnimi omejitvami (VVO območja, Natura 2000, parki)
Območja z višjo stopnjo brezposelnosti
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

4 Tehnološki vidik naložbe Vključenost upravičenca v sheme kakovosti

5 Prispevek k horizon-
talnim ciljem

Skrb za okolje

Izvajanje nadstandardnih okoljskih zahtev: upravičenec je vključen v kmetijsko-okoljs-
ko-podnebna plačila.
Vsebina izvedene naložbe: zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje uporabe 
okolju nevarnih snovi, manjša poraba FFS, zmanjšanje izpusta nevarnih snovi v okolje, 
reciklaža oziroma uporaba odpadnih surovin.

Inovacije
Uvajanje inovacij v proizvodnjo, ki so rezultat sodelovanja s stroko, raziskov-
alci, vključenostjo v operativne skupine EIP in druge oblike sodelovanja, podprte v 
okviru36. člena Uredbe RP/2013/EU (upravičenec je član operativne skupine EIP)

Podnebne spremembe

Prispevek naložbe k OVE in URE (učinkovita raba energije) ter k zmanjšanju emisij 
TPG iz kmetijske dejavnosti, zlasti preko naložb v izboljšani način reje in skladiščenje 
živinskih gnojil.
Prispevek naložbe k prihranku vode
Prispevek naložbe k zaščiti pridelka pred vremenskimi nevšečnostmi 
Prispevek naložbe k izboljšanim načinom reje živali

8.4.5.4 Stopnja podpore
Najvišji delež podpore znaša 50 % priznane vrednosti naložbe za manj razvite regije 
(Vzhodna Slovenija) oziroma 40 % priznane vrednosti naložbe za druge regije (Zahodna 
Slovenija)

Najvišji delež podpore iz prejšnjega odstavka se lahko poveča do 20 % priznane vrednosti 
naložbe. Dodatno povečanje intenzivnosti podpore velja za: 

•  naložbe mladih prevzemnikov kmetij v skladu s 18(4a) členom Uredbe RP/2013/EU,
•  kolektivne naložbe in integrirane projekte, ki vključujejo podporo v okviru več kot enega 

ukrepa,
•  naložbe na območjih s pomembnimi naravnimi omejitvami iz 33(3) člena Uredbe 

RP/2013/EU ter
•  dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju kmetijske produktivnosti in 

trajnosti.
Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 2.500 evrov na vlogo. Najvišji znesek dodeljene 
pomoči znaša 1.000.000 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz naslova te aktivnosti pridobi do 1.500.000 evrov javnih sredstev.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.
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8.4.6  Naložbe, ki zadevajo predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov iz 
Priloge I k Pogodbi.

8.4.6.1 Opis 
Podpora se dodeli živilsko-predelovalnim obratom za izvedbo naložb v predelavo, trženje 
in razvoj novih kmetijskih proizvodov, ki so zajeti v Prilogi I k Pogodbi ter tržno usmer-
jeno proizvodnjo tradicionalnih proizvodov. Rezultat proizvodnega postopka je lahko 
proizvod, ki ni zajet v Prilogi I k Pogodbi. 

Prednostno bodo podprte naložbe:
•  v predelavo rastlinskih proizvodov, zlasti sadja, zelenjave in žit, kjer je tudi stopnja 

samooskrbe v RS nizka; 
• v predelavo, dodelavo in pripravo blaga za trg;
• v povečanje učinkovite rabe virov in zniževanje stroškov proizvodnje;
• v prilagajanje na novo uvedenih standardov;
• povečanje okoljske učinkovitosti. 

Prednostna področja, h katerim prispeva dejavnost: 2A, 3A, 5A, 5B, 5C

8.4.6.2 Vrsta podpore 
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

8.4.6.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:

• gradnja, nakup ali obnova nepremičnin;
• nakup novih strojev in opreme;
• splošni stroški, povezani z izdatki iz predhodnih dveh alinej.
Najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov bodo opredeljene v Katalogu stroškov za 
izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Upravičenci
Upravičenci so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki in zavodi. 

Kriteriji upravičenosti
Ob predložitvi vloge mora upravičenec zadostiti naslednjim kriterijem:

• Predložitev poslovnega načrta.
• Ustrezna registracija dejavnosti. 
•  Naložba se mora nanašati na predelavo, trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov iz 

Priloge I k Pogodbi in mora biti skladna z minimalnimi standardi EU.
•  Do podpore niso upravičena podjetja v težavah v smislu smernic Skupnosti o državnih 

pomočeh za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
•  Ohranjanje oziroma vzpostavljanje novih delovnih mest. Če priznana vrednost naložbe 

znaša do vključno 200.000 evrov, je ob predložitvi zadnjega zahtevka upravičenec dolžan 
zagotoviti, da je najmanj ohranil delovno(a) mesto(a) za polni delovni čas, ki ga/jih je 
navedel ob oddaji vloge na razpis. Za vsakih nadaljnjih 200.000 evrov priznane vrednosti 
naložbe je upravičenec ob predložitvi zadnjega zahtevka dolžan zagotoviti najmanj eno 
dodatno zaposlitev za polni delovni čas za obdobje vsaj 24 mesecev po zadnjem izplačilu 
sredstev. 

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi zaprtega tipa javnega razpisa, kjer se 
prispele vloge točkuje glede na merila za izbor. Načela v povezavi z merili za izbor so:



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
08 OPIS IZBRANIH UKREPOV  

Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Ekonomski vidik

Ekonomska uspešnost / povprečni poslovni rezultat iz zadnjih 3 koledarskih let pred 
objavo javnega razpisa 
Nova delovna mesta: Upravičenec je v koledarskem letu pred letom oddaje vloge na 
javni razpis zagotovil nove zaposlitve 
Vrednost zaprošenih sredstev na zaposlenega 
Horizontalno in vertikalno povezovanje (skupne naložbe) 
Pretežno lokalni izvor surovine

2 Družbeno-socialni vidik
Socialno podjetništvo
Zaposlovanje oseb iz ranljivih skupin

3 Prostorski vidik
Območja s posebnimi omejitvami (VVO območja, Natura 2000, parki)
Območja z višjo stopnjo brezposelnosti
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

4 Tehnološki vidik naložbe Predelava proizvodov iz shem kakovosti

5 Prispevek k horizon-
talnim ciljem

Skrb za okolje
Vsebina izvedene naložbe: zmanjševanje količine odpadkov, zmanjševanje uporabe 
okolju nevarnih snovi, zmanjšanje izpusta nevarnih snovi v okolje, reciklaža oziroma 
uporaba odpadnih surovin, ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami

Inovacije

Sodelovanje v operativni skupini EIP ali drugi obliki sodelovanja, podprti v okviru 36. 
člena Uredbe RP/2013/EU. 
Sodelovanje z raziskovalci: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
oziroma ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja kmetijstva, s 
področja pridelave hrane za ljudi in živali

Podnebne spremembe
Prispevek naložbe k OVE in URE (učinkovita raba energije) 
Prispevek naložbe k prihranku vode

8.4.6.4 Stopnja podpore
•  Najvišji delež podpore znaša 50 % priznane vrednosti naložbe za manj razvite regije 

(Vzhodna Slovenija) oziroma 40 % priznane vrednosti naložbe za druge regije (Zahodna 
Slovenija).

•  Najvišji delež podpore iz prejšnjega odstavka se lahko dvigne do 20 % priznane vred-
nosti naložbe, kadar gre za dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru EIP na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti. 

•  Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 20.000 evrov na vlogo. Najvišji znesek dodeljene 
pomoči znaša 1.000.000 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem 
obdobju iz naslova tega podukrepa pridobi do 1.500.000 evrov podpore. 

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.4.7  Naložbe, ki zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva

8.4.7.1 Opis 
V okviru te dejavnosti se dodeli nepovratna pomoč za naložbe v:

• izvedbo komasacij;
•  izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih (naložbe v ureditev poljskih poti, 

spreminjanje konfiguracije zemljišč, izboljšanje dostopa na kmetijska zemljišča in 
krčenje grmičevja);

•  ureditev namakalnih sistemov, njihove tehnološke posodobitve in nakup namakalne 
opreme;

•  ureditev zasebne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih in živilsko-predelovalnih 
obratih (ureditev dostopa do javne infrastrukture – energetske, vodne in cestne, ureditev 
oskrbe z vodo – črpališče, vrtina, vodohram, zajetje);

• gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
08 OPIS IZBRANIH UKREPOV  

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 2A, 5A, 5C

8.4.7.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči. 

8.4.7.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:

• gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, 
• nakup novih strojev in opreme,
• splošni stroški na področju izdatkov za naložbe iz 1. in 2. točke.

Najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov bodo opredeljene v Katalogu stroškov za 
izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Upravičenci
Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihova združenja, živilsko-prede-
lovalni obrati, lastniki zasebnih gozdov in njihova združenja ter druge fizične in pravne 
osebe, ki so s strani lastnikov kmetijskih in/ali gozdnih zemljišč pooblaščeni za izvedbo 
investicij.

Kriteriji upravičenosti
Izvedba komasacij kmetijskih zemljišč

•  V komasacijsko območje v skladu z občinskimi prostorskimi akti ne sme biti vključeno 
več kot 30 % nekmetijskih zemljišč.

•  Do podpor v izvedbo komasacij so upravičena samo tista komasacijska območja, pri 
katerih je povprečno število parcel na hektar višje od dveh parcel na hektar.

Izvedba agromelioracij

•  Podpirajo se samo tiste agromelioracije, ki se izvajajo na komasacijskih območjih in se z 
njimi dosega cilj celovitega urejanja kmetijskega prostora.

Ureditev namakalnih sistemov ter njihove tehnološke posodobitve in nakup namakalne 
opreme

•  Za območje namakalnega sistema mora biti priložen program trženja in skladiščenja 
kmetijskih pridelkov.

•  Pri naložbah v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov morajo posodobitve izka-
zovati najmanj 25 % manjšo porabo vode glede na stanje pred vložitvijo vloge.

• Opremljenost z vodomeri na ravni vsakega posameznega uporabnika.

Ureditev zasebne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih in živilsko-predelovalnih 
obratov

•  Kmetijsko gospodarstvo oziroma živilsko predelovalni obrat se nahaja na hribovs-
ko-gorskem območju. 

Ureditev gozdarske infrastrukture

•  Gozdna posest upravičenca, na kateri se izvaja ukrep, ne sme biti manjša od 0,5 hektarja. 
•  Gozdna cesta, ki je predmet podpore, omogoča letni prevoz najmanj 10 m3 lesa na 100 

metrov gozdne ceste.
•  Gozdna vlaka, ki je predmet podpore, omogoča letno spravilo najmanj 3 m3 lesa na 100 

m gozdne vlake.
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•  Izdelan mora biti izračun, iz katerega je razvidno zmanjšanje stroškov gospodarjenja z 
gozdom. 

•  Če je upravičenec občina ali združenje občin, mora biti naložba del razvojnega programa.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Za investicije se nepovratna finančna pomoč dodeli na podlagi odprtega tipa javnega 
razpisa, razen za investicije v ureditev gozdarske infrastrukture, kjer se podpora dodeli na 
podlagi zaprtega tipa javnega razpisa. Načela v povezavi z merili za izbor so: 

Št. Merilo za izbor Vrste naložb Načela v povezavi z merili za izbor

1 Ekonomski vidik

Vsi Ekonomska uspešnost projekta

3
Delež skupne vrednosti kmetijskih pridelkov, za katere so 
podpisane pogodbe ali predpogodbe o trženju in skladiščenju 
kmetijskih pridelkov

1 2 3 Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč

Vsi Horizontalno in vertikalno povezovanje

5 Povečanje deleža posekanega lesa, ki ga bo gozdna prometnica 
omogočila

2 Družbeno-socialni vidik
4 Izobrazba oziroma usposobljenost 

4 Starost upravičencev 

3 Prostorski vidik

Vsi Območja s posebnimi omejitvami (VVO območja, Natura 2000, 
parki)

Vsi Območja z višjo stopnjo brezposelnosti

Vsi Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

2 3 Delež kmetijskih zemljišč v komasacijskem območju

1 2 3 Posestna struktura 

5 Površina gozdnega območja, ki ga gozdna prometnica odpira

5 Gozdna cesta omogoča povezavo kmetije upravičenca do javne 
infrastrukture

4 Tehnološki vidik naložbe 1 2 3 4 Ekološka pridelava

5 Prispevek k horizon-
talnim ciljem

Skrb za okolje

1 2 3 4 Okoljski prispevek izvedene naložbe

2 Skrajšanje dolžine poljskih poti na komasacijskem območju

5 Delež zmanjšanja spravilne razdalje na gozdnem območju, ki ga 
gozdna prometnica odpira

Inovacije 1 2 3 4 Sodelovanje v operativni skupini EIP ali drugi obliki sodelovanja, 
podprti v okviru36. člena Uredbe RP/2013/EU. 

Podnebne spremembe
3 4 5 Prispevek naložbe k OVE inURE

3 4 Prispevek naložbe k prihranku vode

8.4.7.4 Stopnja podpore
Najvišji delež podpore znaša do 100 % priznane vrednosti naložbe. Izjema velja za naložbe 
v namakalno opremo, kjer se uporabi stopnja podpore, kot velja za naložbe iz prvega 
pod-ukrepa.

Št. Vrsta naložbe
Najnižji možni 
dodeljeni znesek  
/ vlogo v EUR

Najvišji možni 
dodeljeni znesek  
/ vlogo v EUR

Najvišji znesek podpore v 
celotnem programskem obdobju 
na upravičenca v EUR

1 Komasacije 20.000 1.000.000 2.000.000

2 Agromelioracije na kom. obm. 20.000 500.000 500.000

3 Namakalni sistemi in oprema 20.000 2.500.000 5.000.000

4 Zasebna infrastruktura 3.500 500.000 500.000

5 Gozdne ceste in vlake 3.500 500.000 500.000

Preglednica 29: Višina 
podpore za naložbe v okviru 
podukrepa št. 3
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Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.4.8 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Naložbe v fizična sredstva 162.119.921,05 216.159.894,74

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 83.138.421,05 110.851.228,07

Podpora za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 58.196.894,74 77.595.859,65

Podpora za naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo 20.784.605,26 27.712.807,02

8.4.9 Preverljivost in kontrolabilnost 
Bo dopolnjeno.

8.4.10 Druge pomembne informacije 

Povezava na drugo zakonodajo: 

• Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/08 in 57/12)
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 71/2011 - uradno prečiščeno besedilo)
•  Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93, 13/98 - odl.US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 

115/06, 110/07 in 106/10)
• Pravilnik o gozdnih prometnicah (UL RS, št. 4/09)

8.5 UKREP: RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ (20. člen)

Pravna podlaga
20. člen: Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):

8.5.1 Namen 

Namen ukrepa je vzpostavitev in razvoj kmetijskih gospodarstev, novih podjetij ali naložb 
v vzpostavitev in razvoj kmetijske in nekmetijske dejavnosti s ciljem spodbujanja razvoja 
in konkurenčnosti podeželskih območij. Spodbude bodo namenjene za zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturni prilagoditvi njihovih kmetijskih gospodarstev po zagonu 
dejavnosti, diverzifikaciji kmetijskih gospodarstev z uvajanjem nekmetijskih dejavnosti. 

Generacijska pomladitev je eden od ključnih predpogojev hitrejšega prestrukturiranja in 
povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Cilj je spodbuditi mlade, zlasti višje 
izobražene člane kmečkega gospodinjstva, da se odločijo za opravljanje kmetijske dejav-
nosti in da si na kmetijskem gospodarstvu ustvarijo delovno mesto za polni delovni čas. 
Mlajši nosilci kmetijskih gospodarstev so običajno bolj motivirani za uvajanje ustreznih 
tehnoloških, proizvodnih in organizacijskih, trženjskih sprememb na kmetijskih gospo-
darstvih in inovacij. Prednostno bodo podprti tisti mladi kmetje, ki se bodo tržno in proiz-
vodno povezovali z drugimi gospodarskimi subjekti in bodo vlagali v nadaljnji razvoj 
kmetijske dejavnosti

Ukrep bo spodbujal boljšo izrabo proizvodnih dejavnikov oziroma delovne sile na kmeti-
jskem gospodarstvu ter možnost zagotovitve dodatnih virov dohodka preko dopolnilnih 
dejavnosti in podjetništva, zaposlovanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest ter ustvar-
janje kakovostnih delovnih mest na podeželskih območjih, zmanjšanje sezonskih nihanj v 
zaposlovanju, razvoj nekmetijskih sektorjev, ki se lahko uspešno dopolnjujejo in povezu-
jejo tudi s kmetijstvom ter krepitev kmetijske, lesne in živilske predelave s ciljem dodajanja 

Preglednica 30: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 18. člena



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
08 OPIS IZBRANIH UKREPOV  

vrednosti živilskim in lesnim proizvodom ob hkratnem spodbujanju poslovnega povezo-
vanja in lokalnih medsektorskih povezav. Spodbujali bomo projekte, ki hkrati vključujejo 
kmetijstvo in podeželski turizem v okviru pospeševanja trajnostno sonaravnega turizma, 
vključujoč naravno in kulturno dediščino, dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim 
proizvodom in obnovljive vire energije.

Glede na različno stopnjo razvitosti in zmožnosti aktiviranja endogenih potencialov med 
posameznimi podeželskimi območji v Sloveniji bi bilo smiselno diverzifikacijo v nekmeti-
jske dejavnosti spodbujati ciljno usmerjeno, in sicer usmeriti podpore zlasti v območja s 
slabšo gospodarsko in razvojno uspešnostjo, z visoko brezposelnostjo in nizkim zaposlit-
venim potencialom.

Potrebno je spodbujati tudi nadaljnji razvoj že delujočih akterjev na podeželju, ki so že 
vzpostavili nekmetijsko dejavnost na podeželju, pa si želijo nadgraditi svoje delovanje 
bodisi z razvojem oziroma razširitvijo obstoječe dejavnosti bodisi z vzpostavitvijo nove 
dejavnosti. 

K diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti je potrebno spodbujati zlasti majhne kmetije in 
kmetije z nizko stopnjo tržne usmerjenosti ter druge subjekte, zlasti tiste z gospodarsko 
in razvojno šibkejših območij, ki si lahko preko nekmetijskih dejavnosti ustvarijo dodatne 
vire dohodka in si s tem zagotovijo ekonomsko in socialno stabilnost. Razvoj nekmeti-
jske dejavnosti jim lahko omogoči nadaljnji razvoj in odpira nove poslovne priložnosti 
npr. preko vključevanja v živilske, gozdno-lesne in druge neživilske verige ter širše lokalno 
gospodarstvo.

V okviru spodbujanja nekmetijskih dejavnosti bo prednostno podprta vzpostavitev, razvoj 
in naložbe v dejavnosti, ki bodo povezane z izkoriščanjem gozdnega potenciala (pred-
vsem dodajanje vrednosti proizvodom iz lesa), dodajanjem vrednosti in trženjem kmeti-
jskih in živilskih proizvodov, obnovljivimi viri energije, trajnostnim sonaravnim podežel-
skim turizmom, socialno-varstvenimi storitvami, prenosom znanja in socialnim podjet-
ništvom.

Na ta način bodo spodbude prispevale k aktivaciji endogenih razvojnih potencialov 
lokalnega okolja ter krepitvi podeželskega gospodarstva in s tem krepile konkurenčnost 
podeželskih območij. 

8.5.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 2A: Zagotavljanje lažjega prestrukturiranja kmetij, predvsem 
kmetij z nizko udeležbo na trgu, tržno usmerjenih kmetij v posameznih sektorjih in 
kmetij s potrebo po kmetijski diverzifikaciji
Ukrep bo s podporo razvoju dejavnosti mladih kmetov spodbujal hitrejše prestruk-
turiranje v kmetijskem sektorju. S podporami v razvoj nekmetijskih dejavnosti pa bodo 
spodbude namenjene zlasti majhnim kmetijam, katerim osnovna kmetijska dejavnost ne 
predstavlja zadostnega vira dohodka. 

Prednostno področje 2B:Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti 
in zlasti generacijske pomladitve v kmetijskem sektorju
Ukrep bo s podporo razvoju dejavnosti mladih kmetov spodbujal lažji začetek opravljanja 
dejavnosti ter s tem generacijsko pomladitev v kmetijskem sektorju, ki je ključna z vidika 
hitrosti prestrukturiranja in dviga konkurenčnosti slovenskega kmetijstva in tesnejšega 
povezovanja le-tega z ostalimi segmenti podeželskega gospodarstva.

Prednostno področje 5C: Olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva
Spodbude v okviru ukrepa bodo namenjene zagonu in razvoju nekmetijskih dejavnosti, 
katerih cilj je izkoriščanje energije iz obnovljivih virov energije, prednostno predelava 
lesne biomase v pelete, brikete, sekance ipd. 
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Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest
Ukrep bo omogočil zagon in razvoj nekmetijskih dejavnosti ter izvedbo naložb v nekmeti-
jske dejavnosti, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za nastanek novih ali ohranjanje obstoječih 
delovnih mest na podeželju, krepitev podjetništva na podeželju kot tudi priložnosti za 
pridobitev dodatnega vira dohodka na kmetijah, kar bo prispevalo k izboljšanju socialnih 
in ekonomskih razmer na podeželju.

8.5.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe – V okviru tega ukrepa bodo lahko podprte naložbe, ki so 
povezane s povečanjem energetske učinkovitosti ter obnovljivimi viri energije. Spodbu-
janje tovrstnih dejavnosti je pomembno z vidika postopnega nadomeščanja fosilnih goriv, 
zaradi katerih se v ozračje izpuščajo emisije toplogrednih plinov, zlasti emisije ogljikovega 
dioksida. Prav tako naj bi s podporami spodbujali večjo izrabo lokalnih potencialov in s 
tem razvoj kratkih dobavnih verig in gozdno-lesnih verig ter lokalnih trgov, kar ima lahko 
za posledico skrajšanje transportnih poti, stroškov skladiščenja in logistike ter s tem tudi 
zmanjšanje ogljičnega odtisa. S podporami v okviru tega ukrepa bo omogočena izvedba 
naložb v povečanje energetske učinkovitosti, blaženje podnebnih sprememb in prilaga-
janje nanje, še posebej v okviru vlaganj v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, 
podprtih z zagonsko podporo mladim kmetom. 

Skrb za okolje – Spodbude bodo namenjene nekmetijskim dejavnostim, ki vključujejo 
skrb za okolje. S tega vidika bo v povezavi s trženjem proizvodov višje kakovosti zlasti 
pomemben razvoj trajnostno sonaravnega turizma. Prav tako bodo v okviru podpor tega 
ukrepa prednostno podprte naložbe v večjo okoljsko sprejemljivost kmetijske oziroma 
nekmetijske dejavnosti. 

Inovacije – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete bo spodbudila generacijsko 
pomladitev v kmetijskem sektorju in s tem okrepila razvojno sposobnost kmetijskih 
gospodarstev, kar je pomembno z vidika možnosti hitrejšega prenosa in uvajanja novega 
znanja in inovacij. 

S spodbujanjem nekmetijskih dejavnosti na podeželju bo ustvarjeno okolje za uvajanje 
npr. eko-socialnih inovacij in podobno. Nekmetijske dejavnosti imajo lahko močen inova-
tivni naboj, zato je naloga tega ukrepa ustvariti ustrezne pogoje, v katerem bodo lahko 
nastajale inovacije. V okviru nekmetijskih dejavnosti bodo spodbude preko meril za izbor 
namenjene zlasti mlajšim, bolj izobraženim upravičencem, z razvojno vizijo, ki se pove-
zujejo z ostalimi segmenti gospodarstva ter tistim, ki nekmetijsko dejavnost povezujejo 
z ekološkim kmetovanjem, ki je prepoznano kot pomemben spodbujevalec za inovacije.

8.5.4 Opis aktivnosti

V okviru tega ukrepa se bodo izvajale naslednje vrste aktivnosti: 

Št. Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Prednostno področje

1 Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade 
kmete. 2A, 2B

2
Pomoč za zagon nekmeti-
jske dejavnosti na podeželskih 
območjih

Dodelitev pomoči za zagon nekmetijskih dejav-
nosti, ki se odobri kmetom ali članom kmetijs-
kega gospodinjstva.

2A, 5C, 6A

3 Naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti 

Dodelitev pomoči za izvedbo naložb v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, 
ki se odobri kmetom ali članom kmetijskega 
gospodinjstva. 

2A, 5C, 6A

Preglednica 31: Vrste aktiv-
nosti – 20. člen
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8.5.5 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

8.5.5.1 Opis
Podpora je namenjena mladim kmetom za zagon kmetijske dejavnosti in razvoj kmetijs-
kega gospodarstva. 

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 2A, 2B

8.5.5.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za zagon dejavnosti za mlade 
kmete in lažjo strukturno prilagoditev kmetijskega gospodarstva po zagonu dejavnosti. 
Pogoj za podporo je predložitev poslovnega načrta, ki se mora začeti izvajati v 12 mesecih 
od datuma izdaje odločbe o odobritvi pomoči. Podpora se zagotovi v obliki pavšalnega 
plačila, ki se izplača v dveh obrokih v obdobju največ treh let. Pogoj za izplačilo drugega 
obroka je izvedba vseh aktivnosti, zapisanih v poslovnem načrtu. 

8.5.5.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so navedeni v Katalogu stroškov za izvajanje ukrepov 
PRP 2014–2020. 

Upravičenci
Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je v času predložitve vloge starejši od 18 let in 
mlajši od 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter bo prvič imenovan za 
nosilca kmetijskega gospodarstva.

Kriteriji upravičenosti
•  Upravičenec mora imeti ustrezno poklicno znanje in usposobljenost za opravljanje 

kmetijske dejavnosti. Če upravičenec nima ustrezne izobrazbe ali usposobljenosti, mora 
le to pridobiti v 36 mesecih od datuma izdaje odločbe o odobritvi pomoči, kar mora z 
ustreznimi dokazili dokazati ob vložitvi zahtevka za izplačilo drugega obroka. 

•  Upravičenec bo prvič postal nosilec kmetijskega gospodarstva po prejemu odločbe o 
odobritvi pomoči. 

• Kmetijsko gospodarstvo mora izpolnjevati pogoje mikro ali malega podjetja. 
•  Kmetijsko gospodarstvo mora ob oddaji vloge imeti v upravljanju vsaj 6 hektarjev prim-

erljivih kmetijskih površin, razen v primeru kmetij, ki se ukvarjajo s čebelarstvom ali 
z intenzivno rejo perutnine za meso ali jajca ali z vzrejo kuncev za meso ali z inten-
zivno vzrejo ostalih živali. V tem primeru mora upravičenec ob oddaji vloge imeti v lasti 
najmanj 40 čebeljih družin oziroma mora imeti v stalni reji vsaj:

• 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic;
•   50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu v primeru reje kuncev za 

meso ali
• za ekvivalent 6 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo drugih živali.

• Ustvarjeno delovno mesto za polni delovni čas.
•  Predložitev poslovnega načrta, katerega izvajanje se mora začeti najkasneje v 12 mesecih 

od datuma izdaje odločbe o odobritvi pomoči. Poslovni načrt mora vsebovati najmanj:
• začetno stanje na kmetijskem gospodarstvu;
•  mejnike in cilje, ki so potrebni za zagon in razvoj dejavnosti na kmetiji ter obra-

zložitev glede prispevka projekta k prednostnemu področju in horizontalnim 
ciljem EU, vezanim na inovacije, skrb za okolje in podnebne spremembe;

•  podrobnosti o potrebnih aktivnostih za razvoj dejavnosti na kmetijskem gospo-
darstvu, kot na primer naložbe, usposabljanja, svetovanja in druge dejavnosti.

•  Vzpostavljeno knjigovodstvo na kmetijskem gospodarstvu. Če kmetijsko gospodarstvo 
nima vzpostavljenega knjigovodstva, mora le tega vzpostaviti najkasneje do vložitve 
zahtevka za izplačilo drugega obroka. 
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Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Nepovratna finančna pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete se dodeli na podlagi 
zaprtega tipa javnega razpisa, kjer se prispele vloge točkuje glede na merila za izbor. 
Načela v povezavi z merili za izbor so:

Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Velikost KMG Velikost KMG (glede na obseg primerljivih kmetijskih površin, živali,obseg proiz-
vodnje, število članov gospodinjstva ipd.)

2 Prostorski vidik Območja s posebnimi omejitvami (VVO območja, NATURA 2000)
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

3 Razvojna sposobnost 
KMG

Lastni delež sofinanciranja
Stopnja dosežene formalne izobrazbe
Usposobljenost - pridobljene poklicne kvalifikacije
Starost mladega kmeta
Vzpostavljeno knjigovodstvo na KMG
Izveden lastniški prevzem KMG
Povezanost z lokalno ekonomijo - skupni tržni nastop in proizvodno povezovanje - 
vključenost v oblike horizontalnega in vertikalnega povezovanja preko skupin proizva-
jalcev, zadrug ipd. 

4 Višja dodana vrednost Ekološko kmetovanje
Vključenost v druge sheme kakovosti

5 Družbeno-socialni vidik Razvojno ogrožena podeželska območja z višjo stopnjo brezposelnosti

6 Vsebinski vidik projekta 
Sektor pridelave, na katerega se nanašajo predvidene aktivnosti
Prispevek aktivnosti k povečanju proizvodnje oziroma dohodka na kmetiji

8.5.5.4 Stopnja podpore
Najvišji možni znesek podpore znaša 70.000 evrov na mladega kmeta.

Višina podpore se izračuna na podlagi
• doseženega števila točk pri merilih za izbor (40 %), kar znaša največ 28.000 evrov,
• višine predvidenih naložb v poslovnem načrtu (60 %), kar znaša največ 42.000 evrov. 

Podpora se izplača:
• prvi obrok ob izdaji odločbe o odobritvi pomoči: 50 % dodeljenih sredstev;
•  drugi obrok po izpolnitvi vseh aktivnosti iz poslovnega načrta: do 50 % dodeljenih sred-

stev. 

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.5.6 Pomoč za zagon nekmetijske dejavnosti na podeželskih območjih

8.5.6.1 Opis 
Podpora je namenjena za zagon nekmetijske dejavnosti na podeželskih območjih z 
namenom boljše izrabe proizvodnih dejavnikov kmetijskih gospodarstev, zlasti delovne 
sile, zagotovitve dodatnega vira dohodka, krepitve podjetništva in s tem ohranjanja ali 
vzpostavitve kakovostnih delovnih mest ter tesnejšega povezovanja kmetijstva z drugimi 
gospodarskimi sektorji podeželskega gospodarstva. Na ta način želimo z nekmetijskimi 
dejavnostmi spodbuditi prvenstveno razvoj endogenih razvojnih potencialov iz lokalnega 
okolja (lokalnega človeškega, gospodarskega, okoljskega in socialnega kapitala) in čim 
večjo sklenjenost lokalne ekonomije. 

Prednostna področja, h katerim prispeva dejavnost: 2A, 5C, 6A

8.5.6.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne pomoči za zagon nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih. Podpora se zagotovi v obliki pavšalnega plačila, ki se izplača v 
dveh obrokih v obdobju največ pet let. Pogoj za izplačilo zadnjega obroka je izvedba vseh 
aktivnosti, zapisanih v poslovnem načrtu. 
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8.5.6.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu 
razvojnih idej v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih 
podjetij. V okviru tega ukrepa lahko upravičenec uveljavlja sofinanciranje plač zapos-
lenih ter stroške usposabljanja in svetovanja, če niso del sofinanciranja iz naslova drugih 
ukrepov PRP 2014–2020. 

Upravičenci
Podpora se odobri kmetom ali članom kmetijskega gospodinjstva za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti. 

Vsaka fizična ali pravna oseba ali skupina fizičnih ali pravnih oseb se lahko šteje za člana 
kmetijskega gospodinjstva, ne glede na pravni status skupine ali njenih članov v skladu 
z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji. Kadar se pravna oseba ali skupina 
pravnih oseb šteje za člana kmetijskega gospodinjstva, mora ta član v času vložitve 
zahtevka za podporo na kmetiji opravljati kmetijsko dejavnost.

Kriteriji upravičenosti
• Dejavnost je lahko registrirana največ eno leto pred objavo javnega razpisa. 
•  Upravičenec mora v roku enega leta po izplačilu prvega obroka ustanoviti eno delovno 

mesto najmanj za obdobje financiranja dejavnosti. 
•  Sedež dejavnosti in naslov podjetja se mora nahajati izven naselij, ki imajo status mesta. 
• Podjetje mora izpolnjevati pogoje mikro ali malega podjetja. 
•  Predložitev poslovnega načrta, katerega izvajanje se mora začeti najkasneje v 12 mesecih 

od datuma izdaje odločbe o odobritvi pomoči. Poslovni načrt mora vsebovati najmanj:
• začetno stanje dejavnosti;
• mejnike in cilje, ki so potrebni za zagon in razvoj dejavnosti ter obrazložitev 
glede prispevka projekta k prednostnemu področju in horizontalnim ciljem EU, 
vezanim na inovacije, skrb za okolje in podnebne spremembe;
• podrobnosti o potrebnih aktivnostih za razvoj dejavnosti, kot so potreba po 
izvedbi naložb, usposabljanju, svetovanju in drugih aktivnosti potrebnih za razvoj 
dejavnosti;
• opredelitev predvidenih naložb, potrebnih za razvoj dejavnosti, katerih skupna 
vrednost presega 50.000 evrov.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi zaprtega javnega razpisa, in sicer na 
podlagi kjer se prispele vloge točkuje glede na merila za izbor. Načela v povezavi z merili 
za izbor so:

Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Prostorski vidik Območja s posebnimi omejitvami (VVO območja, NATURA 2000)
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

2 Razvojna sposobnost 

Lastni delež sofinanciranja
Število članov kmetijskega gospodinjstva; stopnja formalne izobrazbe nosilca dejav-
nosti, starost nosilca dejavnosti, usposobljenost 
(pridobljene poklicne kvalifikacije in delovne izkušnje nosilca dejavnosti ipd.)
Velikost KMG (prihodki iz osnovne kmetijske dejavnosti)
Tržna naravnanost in potencialni trgi
Obdobje izvajanja projekta

3 Višja dodana vrednost
Integrirani, več sektorski projekt (primer: zeleni turizem/predelava/ekološko kmeti-
jstvo ali kmetijstvo/socialne storitve)
Razvoj novih proizvodov in/ali storitev

4 Družbeno-socialni vidik
Ustanovitev socialnega podjetja ali izvajanje socialnih storitev
Zaposlitev ene ali več oseb iz ranljivih skupin
Razvojno ogrožena podeželska območja z višjo stopnjo brezposelnosti
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8.5.6.4 Stopnja podpore
Najvišji možni znesek podpore za zagon dejavnosti znaša 50.000 evrov.

Podpora se izplača: 
• prvi obrok ob izdaji odločbe o odobritvi pomoči: 30 % dodeljenih sredstev;
•  drugi obrok po izpolnitvi vseh aktivnosti iz poslovnega načrta: do 70 % dodeljenih sred-

stev. 
Podpora se dodeli, v primeru, ko se dejavnost nanaša na surovino in končni izdelek proiz-
vodnega postopka, ki nista zajeta v Prilogi I k Pogodbi, na podlagi pravila de mimimis. 
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila de minimis ne 
sme presegati 200.000 evrov v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne 
glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 evrov 
za upravičence, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. 

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.5.7 Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

8.5.7.1 Opis 
Podpora je namenjena naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. V 
okviru te aktivnosti bodo podprte tako naložbe v razvoj že vzpostavljene nekmetijske 
dejavnosti kot tudi naložbe za vzpostavitev nove dodatne dejavnosti, ki bi v sinergiji z 
že obstoječo kmetijsko ali/in nekmetijsko dejavnostjo oziroma dejavnostmi omogočila 
razširitev in dvig kakovosti tržne ponudbe oziroma razvoj celovitejšega tržnega produkta, 
zlasti v povezavi s tesnejšim sodelovanjem z drugimi gospodarskimi sektorji in subjekti 
v lokalnem okolju. Na ta način bi lahko celoviteje krepili prepoznavnost, identiteto loka-
lnega okolja, spodbujali razvoj novih poslovnih priložnosti, ohranili obstoječa ali ustvarili 
nova kakovostna delovna mesta ter s tem prispevali k aktivaciji in razvoju endogenih 
potencialov lokalnega okolja. 

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 2A, 5C, 6A

8.5.7.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno s predelavo in trženjem proizvodov, pri katerih 
je surovina ali končni izdelek proizvodnega postopka proizvod, ki ni zajet v Prilogi I k 
Pogodbi. 

8.5.7.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni stroški projekta so vsi stroški, ki so navedeni v Katalogu stroškov za izvajanje 
ukrepov PRP 2014–2020. 

Upravičenci
Podpora se dodeli kmetom ali članom kmetijskega gospodinjstva za naložbe v vzpostavitev 
in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju.

Vsaka fizična ali pravna oseba ali skupina fizičnih ali pravnih oseb se lahko šteje za člana 
kmetijskega gospodinjstva, ne glede na pravni status skupine ali njenih članov v skladu 
z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji. Kadar se pravna oseba ali skupina 
pravnih oseb šteje za člana kmetijskega gospodinjstva, mora ta član v času vložitve 
zahtevka za podporo na kmetiji opravljati kmetijsko dejavnost.

Kriteriji upravičenosti
•  Sedež dejavnosti in naslov podjetja se mora nahajati izven naselij, ki imajo status mesta. 
• Podjetje mora izpolnjevati pogoje mikro ali malega podjetja.
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• Dejavnost je registrirana pred objavo javnega razpisa. 
•  Naložba se nanaša na razvoj že vzpostavljene nekmetijske dejavnosti ali na vzpostavitev 

nove dodatne dejavnosti, ki bi nadgradila obstoječo kmetijsko in/ali nekmetijsko dejav-
nost.

•  Predložitev poslovnega načrta, katerega izvajanje se mora začeti najkasneje v 
12 mesecih od datuma izdaje odločbe o odobritvi pomoči. Poslovni načrt mora 
vsebovati najmanj:

• začetno stanje dejavnosti;
•  mejnike in cilje, ki so potrebni za razvoj dejavnosti ter obrazložitev glede 

prispevka projekta k prednostnemu področju in horizontalnim ciljem EU, 
vezanim na inovacije, skrb za okolje in podnebne spremembe;

•  podrobnosti o potrebnih aktivnostih za razvoj dejavnosti, kot so potreba po 
izvedbi naložb, usposabljanju, svetovanju in drugih aktivnosti potrebnih za 
razvoj dejavnosti.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi zaprtega javnega razpisa, in sicer na 
podlagi kjer se prispele vloge točkuje glede na merila za izbor. Načela v povezavi z merili 
za izbor so:

Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Prostorski vidik Območja s posebnimi omejitvami (VVO območja, NATURA 2000)
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

2 Razvojna sposobnost

Lastni delež sofinanciranja
Povezanost z lokalno ekonomijo: skupni tržni nastop in proizvodno povezovanje - 
vključenost v oblike horizontalnega in vertikalnega povezovanja preko skupin proizva-
jalcev, zadrug ipd.
Za dopolnilne dejavnosti: število in povprečna starost članov kmetijskega gospod-
injstva; stopnja formalne izobrazbe nosilca dejavnosti, usposobljenost (pridobljene 
poklicne kvalifikacije ipd.)
Za ostala mikro in mala podjetja: število zaposlenih, mlajših od 30 let, usposobljenost 
(pridobljene poklicne kvalifikacije, delovne izkušnje nosilca ipd. ) 
Vključenost v obstoječo blagovno znamko ali registracija lastne blagovne znamke
Tržna naravnanost in potencialni trgi

3 Višja dodana vrednost

Dodajanje vrednosti kmetijskim in/ali gozdarskim proizvodom
Ekološko kmetijstvo in sheme kakovosti 
Integrirani, več sektorski projekt (primer: zeleni turizem/predelava/ekološko kmeti-
jstvo ali kmetijstvo/socialne storitve)
Razvoj novih proizvodov in/ali storitev

4 Družbeno-socialni vidik
Ustanovitev socialnega podjetja ali izvajanje socialnih storitev
Razvojno ogrožena podeželska območja z višjo stopnjo brezposelnosti 
Zaposlitev ene ali več oseb iz ranljivih skupin

8.5.7.4 Stopnja podpore
Stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov projekta. Najvišji možni dodeljeni 
znesek podpor na upravičenca znaša 200.000 evrov. Najnižji možni dodeljeni znesek 
podpore na upravičenca znaša 10.000 evrov. 

Podpora, v primeru, ko se dejavnost nanaša na surovino in končni izdelek proizvodnega 
postopka, ki nista zajeta v Prilogi I k Pogodbi, se dodeli na podlagi pravila de mimimis. 
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila de minimis ne 
sme presegati 200.000 evrov v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne 
glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 evrov 
za upravičence, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. 

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.
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8.5.8 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Razvoj kmetij in podjetij 99.766.105,26 128.864.552,63

Zagonska pomoč za mlade kmete 49.883.052,63 62.353.815,79

Zagonska pomoč za nekmetijske dejavnosti na podeželju 16.627.684,21 22.170.245,61

Podpora za naložbe v nekmetijske dejavnosti na podeželju 33.255.368,42 44.340.491,23

8.5.9 Preverljivost in kontrolabilnost

Bo dopolnjeno. 

8.5.10 Druge pomembne informacije

V povezavi z ukrepom je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki se nanaša na 
opravljanje različnih dejavnosti,

8.6  UKREP: NALOŽBE V GOZDARSKE TEHNOLOGIJE TER PREDELAVO IN 
TRŽENJE GOZDNIH PROIZVODOV (27. člen)

Pravna podlaga
27. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

8.6.1 Namen 

Slovenija je z gozdom zelo bogata država, po deležu gozda se uvršča na sam vrh držav 
EU. Gospodarjenje z gozdovi je usmerjano z gozdnogospodarskimi načrti, ki zagotavl-
jajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Posek v Sloveniji ni v celoti izkoriščen. Vsako 
leto v gozdovih ostane okoli 2 milijonov kubičnih metrov neposekanega lesa. Lastniki 
gozdov so v povprečju tehnično slabo opremljeni, strokovno premalo usposobljeni, zato 
so tudi nesreče pri delu pogoste. Število zaposlenih na področju gozdno-lesne verige se je 
v zadnjih 20 letih močno zmanjšalo.

Splošni cilj ukrepa je povečati konkurenčnost gozdno-lesne verige s spodbudami na 
področju gozdarstva in primarne (prve stopnje) predelave lesa.

Specifični cilji ukrepa so:

•  Intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, zlasti v zasebnih gozdovih povečanje sečnje ;
•  Profesionalizacija dela v gozdovih in zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu;
• Uvajanje učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa;
•  Vzpostaviti ustrezno velike razširjene obrate primarne predelave lesa, ki bodo poleg 

žagarske dejavnosti opravljali tudi npr. predelavo lesa ter izkoriščanje lesnih ostankov za 
ogrevanje in proizvodnjo elektrike; 

• Modernizirati opremo obstoječih žagarskih obratov;
• Ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige.

 8.6.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 5C: Olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva
Spodbude v okviru tega ukrepa bodo namenjene pridobivanju, dobavi in uporabi predel-
anega lesa kot obnovljivega vira energije. 

Preglednica 32: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 20. člena
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Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest
Ukrep bo spodbujal diverzifikacijo, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij in 
ustvarjanja novih delovnih mest na področju prve stopnje predelave lesa.

8.6.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe – V okviru tega ukrepa bo podprt razvoj in naložbe v gozdno-lesno 
verigo, ki so povezane s proizvodnjo in uporabo lesa kot obnovljivega vira. Prav tako naj 
bi s podporami povečali dodano vrednost gozdnim proizvodom, spodbudili razvoj gozd-
no-lesnih verig ter s tem razvoj lokalnih trgov, kar prispeva tudi k zmanjšanju ogljičnega 
odtisa. 

Skrb za okolje – V okviru tega ukrepa bodo podprte investicije v novo mehanizacijo in 
opremo za sečnjo in spravilo lesa, ki je učinkovitejša, energijsko manj zahtevna, ne izloča 
maziv in goriv ter v gozdu za seboj po opravljenem spravilu pušča manj poškodovanega 
drevja.

Inovacije –Z ukrepom bomo spodbujali prenos sodobnih tehnologij ter inovativne pris-
tope k predelavi in trženju gozdnih proizvodov.

Opis aktivnosti

Št. Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Prednostno področje

1
Naložbe v nakup nove meha-
nizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa

Dodelitev nepovratne pomoči za nakup nove 
mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa 5C

2 Naložbe v primarno (prvo 
stopnjo) predelave lesa

Dodelitev nepovratne pomoči za investicije v 
primarno (prvo stopnjo) predelave lesa. 6A

8.6.4  Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

8.6.4.1 Opis 
Dodelitev nepovratne pomoči za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo 
lesa.

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 5C

8.6.4.2 Vrsta podpore
Investicija v obliki nepovratne finančne pomoči za nakup nove mehanizacije in opreme 
za sečnjo in spravilo lesa. 

8.6.4.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Stroški nakupa in dobave nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo.

Stroški nakupa osebne zaščitne opreme za delo s stroji in opremo, vezano na investicijo.

Splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta, do višine 10% priznanih upra-
vičenih stroškov naložbe.

Upravičenci
Podpora se dodeli zasebnim posestnikom, občinam ter njihovim združenjem.

Kriteriji upravičenosti
• Velikost gozdne posesti upravičenca.
• Količina opravljenega dela v letu pred objavo javnega razpisa.

Preglednica 33: Vrste  
aktivnosti - 28. člen
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• Dokazilo o opravljenem izobraževanju iz varnega dela v gozdu.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi zaprtega javnega razpisa, kjer se prispele 
vloge točkuje glede na merila za izbor. Načela v povezavi z merili za izbor so: 

Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Proizvodni vidik

Velikost gozdne posesti upravičenca
Starost upravičenca
Izobrazba oziroma usposobljenost
Registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa
Velikost podjetja 

2 Ekonomski vidik Racionalnost porabe javnih sredstev: Faktor racionalnosti
Vrednost že odobrenih sredstev iz različnih proračunov

3 Regionalni vidik
Območja s posebnimi omejitvami (VVO območja, Natura 2000, parki)
Območja z višjo stopnjo brezposelnosti
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

8.6.4.4 Stopnja podpore
Stopnja pomoči znaša: 

• do 50 % zneska upravičene naložbe v manj razvitih regijah (V Slovenija)
• do 40 % zneska upravičene naložbe v drugih regijah (Z Slovenija)
Najnižji znesek podpore znaša1.000 evrov, najvišji pa 500.000 evrov na vlogo. Upravičenec 
lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 500.000 evrov.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.6.5 Naložbe v primarno (prvo stopnjo) predelave lesa

8.6.5.1 Opis 
Podpora se dodeli za investicije v primarno (prvo stopnjo) predelave lesa oziroma za 
predelavo lesa v proizvode iz Seznama proizvodov primarne predelave lesa. 

Prednostna področja, h katerim prispeva dejavnost: 6A

8.6.5.2 Vrsta podpore
Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za predelavo lesa v proizvode iz 
Seznama proizvodov primarne predelave lesa. 

8.6.5.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:

• gradnja in obnova nepremičnin.
• stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav.
•  splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta, do višine 10% priznanih upra-

vičenih stroškov naložbe.

Upravičenci
Podpora se dodeli gospodarskim družbam, zadrugam, zavodom, samostojnim podjet-
nikom, ki so urejeni kot mikro ali malo podjetje ter kmetijam z registrirano dopolnilno 
dejavnostjo, ki je predmet podpore.

Kriteriji upravičenosti
• Zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo v skladu s predpisi o graditvi objektov.
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•  Dokazilo o lastništvu, solastništvu ali dolgoročnem najemu nepremičnine, ki je predmet 
podpore.

•  Upravičenec mora biti registriran za opravljanje primarne (prve stopnje) predelave lesa.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Nepovratna finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za predelavo 
lesa v proizvode iz Seznama proizvodov primarne predelave lesa se dodeli na podlagi zapr-
tega tipa javnega razpisa, kjer se prispele vloge točkuje glede na merila za izbor. Načela v 
povezavi z merili za izbor so: 

Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Ekonomski vidik

Produktivnost
Interna stopnja donosnosti
Gospodarnost poslovanja
Dobičkonosnost
Vrednost že odobrenih sredstev iz različnih proračunov
Razmerje med prihodki/vrednostjo naložbe
Vrednost zaprošenih sredstev na zaposlenega
Nova delovna mesta

2 Regionalni vidik

Območja s posebnimi omejitvami (VVO območja, Natura 2000, parki)
Območja z višjo stopnjo brezposelnosti
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

3 Tehnološki vidik Obseg predelave gozdarskih proizvodov lokalnega izvora

4 Okoljski vidik Okoljski prispevek izvedene naložbe

8.6.5.4 Stopnja podpore
Stopnja pomoči znaša: 

• do 50 % zneska upravičene naložbe v manj razvitih regijah (V Slovenija)
• do 40 % zneska upravičene naložbe v drugih regijah (Z Slovenija)
Najnižji znesek podpore znaša 3.500 evrov, najvišji pa 3.500.000 evrov na vlogo. Upra-
vičenec lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 7.000.000 evrov.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.6.6 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov 34.419.306,32 45.892.408,42

Podpora za naložbe v gozdarsko tehnologijo in primarno 
predelavo/trženja 34.419.306,32 45.892.408,42

8.6.7 Preverljivost in kontrolabilnost 

Bo dopolnjeno. 

8.6.8 Druge pomembne informacije

Povezava na drugo zakonodajo: 

Zakon o gozdovih (UL RS, št. 30/93, 13/98 - odl.US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 
115/06, 110/07 in 106/10);

Dodatne informacije, specifične za ta ukrep
Podpora se dodeli za naložbe, s katerimi se povečuje proizvodni potencial gozdov ali za 
naložbe, ki so povezane s predelavo in trženjem gozdarskih proizvodov. Naložbe, povezane 

Preglednica 34: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 27. člena 
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z izboljšanjem gospodarske vrednosti gozdov, se izvajajo na ravni gozdnega posestva ter 
lahko vključujejo naložbe v tlom in virom prijazne stroje za sečnjo in postopke za prido-
bivanje gozdnih proizvodov. Naložbe v zvezi z uporabo lesa kot surovine ali vira energije 
so omejene na vse delovne operacije pred industrijsko predelavo.

8.7  UKREP: USTANOVITEV SKUPIN PROIZVAJALCEV (28. člen)

Pravna podlaga
28. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

8.7.1 Namen

Namen ukrepa je omogočiti lažjo ustanovitev in delovanje skupin proizvajalcev na 
področjih kmetijstva in gozdarstva za namen:

•  prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje proizvajalcev, ki so člani teh skupin, 
zahtevam trga;

•  skupnega trženja blaga, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo 
kupcem na debelo;

•  oblikovanja skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in 
razpoložljivosti in

•  drugih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo skupine proizvajalcev (pridobivanje poslovnega 
znanja in izkušenj ter znanja in izkušenj na področju trženja, organizacije in olajšanja 
inovacijskih postopkov).

Z izvajanjem ukrepa želimo omogočiti skupinam proizvajalcev, da se znotraj skupine 
tržno organizirajo z namenom skupnega trženja blaga in pozicioniranja blaga na trgu. 
S spodbujanjem tržnega sodelovanja posameznih deležnikov skupine proizvajalcev na 
področju proizvodnje, trženja, pretoka informacij in pridobivanja znanja bo vzpostavljen 
sistem delovanja skupin proizvajalcev, ki bo prispeval k izboljšanju položaja proizvajalcev 
znotraj prehranske in gozdne verige. Ustanavljanje tržno usmerjenih skupin proizvajalcev 
bo prispevalo k spodbujanju povezovanja proizvajalcev na lokalni ravni, kar bo podprlo 
razvoj in dvig dodane vrednosti lokalnega kmetijstva.

8.7.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo 
prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega počutja živali
Ukrep bo s pavšalnim plačilom spodbujal ustanavljanje skupin proizvajalcev na področju 
kmetijstva in gozdarstva, ki bodo ustanovljene z namenom skupnega trženja blaga. Usta-
navljanje tržnih skupin proizvajalcev bo spodbujalo boljšo organizacijo proizvajalcev na 
področju kmetijstva in gozdarstva. V skupine proizvajalcev se bodo vključevali lokalni 
proizvajalci kmetijskih in gozdarskih proizvodov z namenom profesionalizacije ponudbe, 
večanja proizvodnje lokalnih proizvodov in lokalnih ekonomij.

8.7.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe – S spodbujanjem ustanavljanja skupin proizvajalcev podpiramo 
organiziranost in centralizacijo ponudbe, razvoj kratkih dobavnih verig ter s tem razvoj 
lokalnih trgov, kar ima za posledico skrajšanje transportnih poti, stroškov skladiščenja in 
logistike ter s tem tudi zmanjšanje ogljičnega odtisa. 

Skrb za okolje – Spodbude bodo namenjene tržnemu ustanavljanju skupin proizvajalcev 
lokalnih proizvodov in proizvodov iz shem kakovosti. Lokalna proizvodnja in proizvodnja 
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proizvodov iz shem kakovosti upošteva lokalne zmožnosti pridelave določenega lokalnega 
območja, kar posredno in neposredno vpliva na višjo raven zavedanja o pomenu varo-
vanja okolja. Z ustanavljanjem skupin proizvajalcev se bo povečalo trženje lokalnih proiz-
vodov in proizvodov višje kakovosti, ki bo postajal tudi pomemben del razvoja »zelenega« 
in lokalnega turizma. 

Inovacije – Ustanavljanje tržnih skupin proizvajalcev bo ustvarilo okolje, ki bo omogočalo 
razvoj tržnih inovacij z uporabo lokalnih kakovostnih proizvodov. Profesionalizacija in 
tržna organiziranost skupin proizvajalcev ponuja pester nabor inovativnih pristopov k 
različnim tržnim pristopom razvoja lokalnih trgov. 

8.7.4 Opis aktivnosti

V okviru tega ukrepa se bo spodbujalo ustanavljanje skupin proizvajalcev na področjih 
kmetijstva in gozdarstva z namenom prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje 
proizvajalcev, skupnega trženja blaga, oblikovanja skupnih pravil in drugih dejavnosti.

Št. Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Prednostno področje

1
Ustanavljanje skupin proizva-
jalcev na področjih kmetijstva in 
gozdarstva

Dodelitev pavšalne pomoči za ustanavljanje in 
delovanje skupin proizvajalcev za namene:
-  prilagajanja proizvodnje in obsega proiz-

vodnje proizvajalcev, ki so člani teh skupin, 
zahtevam trga;

-  skupnega trženja blaga, vključno s pripravo 
za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo 
kupcem na debelo;

-  oblikovanja skupnih pravil o informacijah 
o proizvodnji, predvsem glede spravila in 
razpoložljivosti, in

-  drugih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo skupine 
proizvajalcev (pridobivanje poslovnega znanja 
in izkušenj ter znanja in izkušenj na področju 
trženja, organizacije in olajšanja inovacijskih 
postopkov).

3A

8.7.5 Ustanavljanje skupin proizvajalcev

8.7.5.1 Opis
Ukrep bo spodbujal ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev na področjih kmeti-
jstva in gozdarstva, ki se bodo ustanovile z namenom skupnega trženja proizvodov. 

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 3A

8.7.5.2 Vrsta podpore
Nepovratna finančna pomoč se dodeli skupinam proizvajalcev v obliki pavšalnega zneska, 
ki se izplača v letnih obrokih za prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev 
na podlagi njenega poslovnega načrta. 

Pavšalna pomoč se izračuna na podlagi letne tržne proizvodnje skupine. V primeru skupin 
proizvajalcev na področju kmetijstva se v prvem letu podpore dovoli, da se pavšalna 
pomoč izračuna na podlagi letne tržne proizvodnje članov skupine v treh letih, preden 
so bili vključeni v skupino proizvajalcev. V primeru skupin proizvajalcev na področju 
gozdarstva se za prvo leto lahko podpora izračuna na podlagi povprečne tržne proiz-
vodnje članov skupine v zadnjih petih letih pred njenim priznanjem, pri čemer sta izkl-
jučeni najvišja in najnižja vrednost.

Preglednica 35: Vrste aktiv-
nosti - 28. člen
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8.7.5.3 Upravičenost in merila za izbor

Upravičeni stroški
Podpora se izplača v obliki pavšalne pomoči na podlagi poslovnega načrta skupine proiz-
vajalcev. Skupina proizvajalcev mora izpolniti cilje iz poslovnega načrta.

Upravičenci
•  Skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za mikro in mala 

podjetja. Skupine proizvajalcev morajo biti ustanovljene za področje kmetijstva oziroma 
gozdarstva ter biti priznane s strani ministra za kmetijstvo in okolje. Skupine proizva-
jalcev morajo biti ustanovljene za namene skupnega trženja in morajo združevati proiz-
vajalce:

•  Določenega sektorja (npr.: sadje in zelenjava, ekološki mlečni proizvodi, mleko, 
rdeče meso, gozdarstvo itd.) ali

•  Regije oziroma lokalnega okolja (npr: primorsko sadje in zelenjava, proizvodi 
Pohorja, gozdovi Mirnske doline itd.) ali 

• Kmetijskega oziroma gozdarskega proizvoda (npr.: Primorske češnje itd.) ali
• Proizvodov iz shem kakovosti (npr.: Prekmurska šunka, Ptujski luk itd.).

•  Skupine proizvajalcev, ki so prejela podporo v okviru ukrepa 142: »Podpora za ustanav-
ljanje in delovanje skupin proizvajalcev« iz PRP 2007–2013 do zaključka prvih pet let 
po datumu priznanja skupine proizvajalcev, v kolikor izpolnjujejo pogoje iz 28. člena 
Uredbe RP/2013/EU.

Kriteriji upravičenosti
• Skupina proizvajalcev mora biti pravno ustanovljena za namene skupnega trženja;
•  Skupina proizvajalcev mora biti pravno ustanovljena z namenom, da združuje proizva-

jalce:
•  Določenega sektorja (npr.: sadje in zelenjava, ekološki mlečni proizvodi, mleko, 

rdeče meso itd.) ali 
•  Regije oziroma lokalnega okolja (npr: primorsko sadje in zelenjava, proizvodi 

Pohorja itd.) ali 
• Kmetijskega oziroma gozdarskega proizvoda (npr.: Primorske češnje itd.) ali
• Proizvodov iz shem kakovosti (npr.: Prekmurska šunka, Ptujski luk itd.).

•  Člani skupine proizvajalcev morajo tržiti svoje proizvode vsaj tri leta pred ustanovitvijo 
skupine in z vstopom v skupino proizvajalcev dokazati, da bodo tržili svoje proizvode 
tudi preko skupine proizvajalcev;

• Predložitev poslovnega načrta z jasno zastavljenimi cilji skupine, ki opredelijo:
• Skupno trženje blaga,
• Prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje proizvajalcev, zahtevam trga,
• Skupna pravila delovanja in trženja skupine,
•  Načrt prenosa znanja na področju poslovnega vodenja, trženja, inovativnih pris-

topov itd.
•  Podpora se ne dodeli skupinam proizvajalcev, ki so se preimenovale oziroma so usta-

novile novo skupino proizvajalcev, katere člani te skupine so že bili člani druge skupine 
proizvajalcev, ki je že bila deležna podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizva-
jalcev v okviru programa razvoja podeželja. 

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor
Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi zaprtega tipa javnega razpisa, kjer se 
prispele vloge točkujejo glede na merila za izbor. Načela v povezavi z merili za izbor so:

Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

1 Prostorski vidik

Območja z višjo stopnjo brezposelnosti
Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Območja oddaljena od glavnih tržnih središč (Ljubljana, Maribor)
Območja z nizko stopnjo novoustanovljenih podjetij

2 Ekonomski vidik

Tržna proizvodnja preko skupine proizvajalcev
Število tržno usmerjenih članov skupine proizvajalcev
Vzpostavljene tržne poti/distribucija/način trženja skupine proizvajalcev
Sektorji z nižjo samooskrbo 
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Št. Merilo za izbor Načela v povezavi z merili za izbor

3 Strokovni vidik
Izobrazba oziroma usposobljenost članov skupine
Vidik profesionalizacija skupine – zaposlitev ene ali več oseb
Izvedljivost poslovnega načrta in zastavljenih ciljev

4 Proizvodni vidik Proizvodnja oziroma uporaba lokalne surovine ali surovine oziroma proizvodov iz 
shem kakovosti

8.7.5.4 Stopnja podpore
Podpora se dodeli skupinam proizvajalcev v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih 
obrokih za prvih pet let po datumu priznanja skupine proizvajalcev na podlagi njenega 
poslovnega načrta.

Najvišja stopnja pomoči znaša 10 % za skupine proizvajalcev, ki imajo tržno proizvodnjo 
do 1.000.000 evrov in sicer:

• 10 % deleža tržne proizvodnje za prvo in drugo leto podpore,
• 8 % deleža tržne proizvodnje za tretje leto podpore,
• 6 % deleža tržne proizvodnje za četrto leto podpore,
• 4 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore.

Najvišja stopnja pomoči znaša 5 % za skupine proizvajalcev, ki imajo tržno proizvodnjo 
nad 1.000.000,00 evrov in sicer:

• 5 % deleža tržne proizvodnje za prvo in drugo leto podpore,
• 4 % deleža tržne proizvodnje za tretje leto podpore,
• 3 % deleža tržne proizvodnje za četrto leto podpore,
• 2 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore.

Najvišji znesek na leto v vseh primerih ne sme presegati 100.000 evrov.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.7.6 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Ustanavljanje skupin proizvajalcev 1.662.768,42 2.078.460,53

Pomoč za ustanavljanje skupin proizvajalcev 1.662.768,42 2.078.460,53

8.7.7 Preverljivost in kontrolabilnost

Bo dopolnjeno.

8.7.8 Druge pomembne informacije

Skupine proizvajalcev so oblika združevanja proizvajalcev, ki bodo opredeljene v nacio-
nalni zakonodaji in sicer v Zakonu o kmetijstvu. Zakon o kmetijstvu daje pravno podlago 
za določitev podrobnejših pogojev priznanja skupin proizvajalcev na področju kmetijstva 
in gozdarstva. 

Preglednica 36: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 28. člena
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8.8  UKREP: KMETIJSKO OKOLJSKA IN KMETIJSKO PODNEBNA PLAČILA

Pravna podlaga
Prvi do osmi odstavek 29. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

8.8.1 Namen

Ukrep kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil (v nadaljevanju besedila: 
KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in s sonaravnimi kmetijskimi 
praksami prispeva k zmanjševanju onesnaževanja okolja, ohranja naravne vire in biotsko 
raznovrstnost ter specifične vrednote slovenskega podeželja, prispeva pa tudi k blaženju 
in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam.

Zato je namen ukrepa KOPOP spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje nadstan-
dardnih načinov kmetovanja, ki so usmerjeni v:

• vzpostavitev ravnotežja med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja;
• ohranjanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti;
• izboljšanje lastnosti in rodovitnosti tal;
• zmanjševanje vnosa kemičnih sredstev v okolje (tla, vode in zrak);
•  zagotavljanje pridelave proizvodov/izdelkov višje kakovosti in zagotavljanje potencial-

nega zdravja potrošnikov;
• ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja;
• ohranjanje značilne kulturne krajine, naravnih posebnosti in habitatov;
•  ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali in sort kmetijskih rastlin;
• varovanje voda in tal pred potencialnim onesnaženjem kmetijskega izvora;
• prilagajanje podnebnim spremembam.

8.8.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, 
vključno z območji Natura 2000 in sistemi kmetovanja velike naravne vrednosti, ter 
stanja krajin v Evropi
V okviru ukrepa KOPOP se bo spodbujalo izvajanje aktivnosti, ki zmanjšujejo negativne 
vplive kmetijstva na okolje, ohranjajo naravne danosti, biotsko raznovrstnost in tradicio-
nalno kulturno krajino ter varujejo zavarovana območja.

Prednostno področje 4B: Izboljšanje upravljanja voda in zemljišč ter prispevanja k 
izpolnjevanju ciljev okvirne direktive o vodah
Ukrep KOPOP bo z zahtevami glede strokovno utemeljene uporabe gnojil in fitofar-
macevtskih sredstev ter z zmanjševanjem njihovega vnosa v okolje oziroma s prepovedjo 
njihove uporabe, prispeval k zmanjševanju onesnaževanja voda in s tem k ohranjanju 
vodnih virov in zemljišč.

Prednostno področje 4C: Izboljšanje upravljanja tal in obvladovanja erozije ter ravnanja 
z gnojili in pesticidi
S podporo za ukrep KOPOP se bo spodbujalo tehnologije pridelave, ki ohranjajo in izbol-
jšujejo biološko aktivnost, biotsko raznovrstnost in rodovitnost tal in so usmerjene v 
primerno rabo tal, preprečevanje erozije in negativnih sprememb strukture tal ter zman-
jševanje vnašanja snovi v tla, ki jih obremenjujejo.

Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v 
kmetijstvu in izboljšanje kakovosti zraka
Ukrep KOPOP bo s spodbudami za izvajanje ustreznih načinov reje domačih živali ter 
optimiranjem krmnih obrokov prispeval k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in 
amoniaka.



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
08 OPIS IZBRANIH UKREPOV  

8.8.3 Prispevek ukrepa k horizontalnim temam

Podnebne spremembe in skrb za okolje
Prispevek ukrepa KOPOP k prilagajanju podnebnim spremembam in varovanju okolja 
se odraža v:

• izvajanju nadstandardnih tehnologij pridelave in reje;
•  odgovornemu ravnanju z gnojili in fitofarmacevtskimi sredstvi ter njihovi strokovno 

utemeljeni uporabi;
•  racionalnemu gnojenju kmetijskih rastlin z dušikom z namenom izboljšati učinkovitost 

kroženja dušika na kmetiji in s tem zmanjšati potrebe po vnosu dušika iz mineralnih 
gnojil, posledično pa tudi emisije didušikovega oksida;

• izvajanju načinov reje, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in amoniaka;
• pašni reji goveda z namenom zmanjšanja emisij metana pri skladiščenju živinskih gnojil.

Inovacije
Ukrep KOPOP prispeva k inovacijam z:

• izboljšanjem tehnologij pridelave in reje;
• izvajanjem novih proizvodnih tehnologij.

8.8.4 Opis aktivnosti

Podpore se namenjajo za izvajanje kmetovanja, ki omogoča varovanje in izboljšanje okolja, 
elementov krajine, naravnih virov in genske raznovrstnosti ter prilagajanje podnebnim 
spremembam.

Podpore se dodelijo za obveznosti, ki se prevzamejo prostovoljno in vključujejo eno ali 
več aktivnosti.

8.8.5 Upravičenost 

Upravičeni stroški
Plačila se namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo obvezne standarde navzkrižne 
skladnosti, zelene komponente I. stebra, minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofar-
macevtskih sredstev ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov. 

(Opomba: Predlog glede zelene komponente I. stebra iz Uredbe NP/2013/EU še ni dokončen, zato se 
tozadevna navedba lahko spremeni.)

Plačila krijejo vse ali del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete 
obveznosti. Plačila lahko vključujejo tudi transakcijske stroške (do največ 20% plačila).

Podpore ni mogoče dodeliti za obveznosti, ki se krijejo v okviru ukrepa ekološko kmeto-
vanje iz 30. člena Uredbe RP/2013/EU.

Upravičenci
Upravičenci do plačil za ukrep KOPOP so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, 
ter se v izvajanje tega ukrepa vključijo prostovoljno in izpolnjujejo predpisane pogoje in 
zahteve. Nosilci pravic in obveznosti upravičencev do plačil za ukrep KOPOP so nosilci 
kmetijskih gospodarstev.

Velikost kmetijskih zemljišč
Velikost skupne površine, ne glede na vrsto rabe, za katero se lahko uveljavlja plačilo za 
ukrep KOPOP, mora biti najmanj 0,3 hektarja. Najmanjša velikost površine kmetijskega 
zemljišča iste rabe pa ne sme biti manjša od 0,1 hektarja, razen v primeru travniškega 
sadovnjaka in vrtnin, ko ta površina ne sme biti manjša od 0,05 hektarja.
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8.8.6 Pogoji upravičenosti

Za vstop v ukrep KOPOP mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje upravičenosti:

•  Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s 
predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

•  Pred vstopom v ukrep KOPOP mora upravičenec opraviti 6-urni program usposabljanja 
s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin.

•  Pred vstopom v ukrep KOPOP mora biti za kmetijsko gospodarstvo izdelan načrt aktiv-
nosti, ki vključuje opis kmetijskega gospodarstva (usmeritev, način proizvodnje, številka 
GERK-PID-a, vrste rabe zemljišč, število hektarjev, število in vrsta živali, načrt kolo-
barja, načrt ureditve pašnika in paše, če so živali na paši ipd.), določa katere dodatne 
zahteve se bodo izvajale na kmetijskem gospodarstvu, katere so posebnosti na kmeti-
jskem gospodarstvu ipd. V primeru zahtev z naravovarstveno vsebino, ki se nanašajo na 
posebna območja oziroma habitate, morajo biti v načrtu aktivnosti posebej opredeljene 
tudi vse potrebne dodatne zahteve za izvajanje (iz nabora dodatnih zahtev), ki prispevajo 
k ohranjanju/vzdrževanju določenega habitata.

•  V primeru kmetijskega gospodarstva planina mora biti izdelan načrt aktivnosti za 
planino, ki vključuje opis planine (številka GER-PID-a, število hektarjev, število in vrsta 
živali ipd.), načrt ureditve pašnika in paše, določa katere dodatne zahteve se bodo izva-
jale in pravila rabe planinskega pašnika.

Če se upravičenec vključi tudi v izvajanje ukrepa ekološko kmetovanje iz 30. člena Uredbe 
RP/2013/EU, morajo biti v načrtu aktivnosti posebej opredeljene tudi vse obveznosti, ki se 
nanašajo na izvajanje tega ukrepa.

Načrt aktivnosti se pripravi pred začetkom kampanje za uveljavljanje zahtevkov za ukrepe 
kmetijske politike in pri kasnejšem vnosu zbirne vloge služi kot osnova za vlaganje 
zahtevka za ukrep KOPOP.

8.8.7 Obveznosti

Zahteve navzkrižne skladnosti
Pri izvajanju ukrepa KOPOP mora upravičenec do plačil dosledno upoštevati zahteve 
navzkrižne skladnosti iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmeti-
jske in okoljske pogoje pri kmetovanju.

Minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev
Minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev pomenijo odgovorno 
ravnanje, ki v skrbi za rodovitna tla, zdrave posevke in čisto okolje, omogočajo pridelavo 
kakovostne hrane.

Minimalne zahteve za uporabo gnojil

Upoštevanje minimalnih zahtev za uporabo gnojil pomeni strokovno utemeljeno uporabo 
rastlinskih hranil, ki zmanjšuje tveganje za onesnaževanje kmetijskih tal in voda z ostanki 
hranil, varuje naravne vire pred potencialnim kmetijskim onesnaženjem in dopušča 
gospodarno kmetijsko pridelavo, kar se izvaja preko zahtev navzkrižne skladnosti, ki so 
določene v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske 
pogoje pri kmetovanju.

Minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev

Minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev določajo, da je ta sred-
stva potrebno uporabljati tako, da ne ogrožajo biotske raznovrstnosti širšega biotopa, v 
najmanjši možni meri obremenjujejo okolje, ne ogrožajo virov pitne vode in zdravja izva-
jalcev ukrepov varstva rastlin ter potrošnikov, kar se izvaja preko zahtev navzkrižne sklad-
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nosti, ki so določene v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske 
in okoljske pogoje pri kmetovanju.

8.8.7.1  Osnovne in dodatne zahteve za izvajanje ukrepa KOPOP in primerjava z 
običajno kmetijsko prakso

Upravičenec se z vstopom v ukrep KOPOP obveže, da bo ta ukrep ves čas trajanja 
obveznosti izvajal v skladu z vsemi predpisanimi pogoji in zahtevami.

Upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP mora izpolnjevati vse osnovne zahteve in izva-
jati eno ali več dodatnih zahtev po lastni izbiri (priloga A). Dodatne zahteve se nanašajo 
na naslednje kategorije shem:

• gnojenje;
• varstvo rastlin;
• posevki/kolobarjenje;
• obdelava/oskrba;
• košnja/paša;
• travniški sadovnjaki;
• nasadi z njivsko rabo oziroma večnamenski sadovnjaki;
• planine;
• genski viri;
• sobivanje z zvermi in divjadjo.
Upravičenec, ki v okviru ukrepa KOPOP izvaja naravovarstvene aktivnosti na travinju, 
mora izpolnjevati vse osnovne zahteve in izpolnjevati splošne zahteve ter izvajati najmanj 
tri dodatne zahteve po lastni izbiri.

Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa KOPOP

Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa

• V RS se kmetu ni potrebno dodatno usposabljati. •  OS1: Program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno.

•  Pri običajni kmetijski praksi vodenje evidenc o delovnih 
opravilih ni obvezno.

•  Predpisane zahteve ravnanja za nitrate:V skladu s Prilogo 
1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, 
št. 98/11, z vsemi spremembami), je vodenje evidence 
uporabe živinskih in mineralnih gnojil obvezno za vsa 
kmetijska gospodarstva, na katerih letni vnos dušika iz 
živinskih gnojil presega 350 kg N/leto, hkrati pa letna 
obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se 
na kmetijskem gospodarstvu vodijo evidence o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev na prostem in v zavarovanih 
prostorih ter o uporabi obdelanega semena po GERK-
PID-u in kulturah.

•  OS2: Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora ves čas 
trajanja obveznosti obvezno in sproti voditi evidenco o 
vseh delovnih opravilih (vključno z dnevnikom paše, če 
se zahteve nanašajo na pašo), ki se izvajajo pri ukrepu 
KOPOP in ne samo evidence uporabe živinskih in miner-
alnih gnojil ter evidence o uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev na prostem in v zavarovanih prostorih. Pri tem 
uporabi obrazce MKO »Evidence o delovnih opravilih«.

•  Zakon o kmetijstvu (UL RS, št 45/08, z vsemi spremem-
bami):V skladu s 17. členom morajo upravičenci, ki so 
pridobili sredstva iz naslova ukrepov kmetijske politike, 
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, 
hraniti še pet let od dneva pridobitve sredstev, razen če 
predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike, ne določajo 
drugače.

•  OS3: Upravičenec, ki mu bodo izplačana plačila iz naslova 
ukrepa KOPOP, je dolžan na kmetijskem gospodarstvu 
hraniti vse evidence ves čas trajanja obveznosti ter nato še 
štiri leta od dneva zadnje pridobitve plačil.

•  Predpisane zahteve ravnanja, standard za odpadno blato:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se na kmetijska 
zemljišča lahko vnaša blato iz komunalnih čistilnih naprav, 
kot je določeno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS, št. 62/08) in Uredbo 
o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (UL RS, št. 
62/08, z vsemi spremembami).

•  OS4: Pri izvajanju ukrepa KOPOP je prepovedana uporaba 
blata iz čistilnih naprav, mulja in ostankov iz ribogojnic 
ter bioplinarn, uporablja pa se lahko kompost pridelan na 
kmetijskem gospodarstvu.

Preglednica 37: Osnovne 
zahteve za izvajanje ukrepa 
KOPOP in primerjava z 
običajno kmetijsko
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Dodatne zahteve pri izvajanju ukrepa KOPOP

Običajna kmetijska praksa Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa

Govedoreja

•  Pri običajni kmetijski gnojenje na podlagi analiz in letnih 
gnojilnih načrtov ni obvezno.

•  GN1: Gnojenje na podlagi analiz in letnih gnojilnih 
načrtov.

•  Pri običajni kmetijski praksi gnojenje z dušikom na osnovi 
analiz rastlinam dostopnega dušika v tleh ni obvezno.

•  GN2: Gnojenje z dušikom na osnovi analiz rastlinam dost-
opnega dušika v tleh (Nmin).

•  Pri običajni kmetijski praksi se lahko uporabljajo miner-
alna in organska gnojila.

•  GN3: Uporaba gnojil, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, 
v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES.

•  Predpisane zahteve ravnanja za nitrate:V skladu s Prilogo 
1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, 
št. 98/11, z vsemi spremembami), je gnojenje z mineral-
nimi gnojili, ki vsebujejo dušik, prepovedano od 15.11. 
do 15.2., razen če se gnoji ozimina ali kmetijske rastline v 
rastlinjakih.

• GN4: Brez uporabe lahko topnih mineralnih gnojil.

•  Pri običajni kmetijski praksi zelenega gnojenja ni potrebno 
izvajati.

• GN5: Zeleno gnojenje.

Vrsta rastlin

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladus Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

•  VR1: Uporaba fitofarmacevtskih sredstev in drugih prip-
ravkov za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pride-
lavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladus Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

• VR2: Brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

•  R3: Uporaba feromonskih vab (metoda konfuzije, dezori-
entacije in podobne metode).

Preglednica 38: Dodatne 
zahteve za izvajanje ukrepa 
KOPOP in primerjava z 
običajno kmetijsko prakso
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•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladus Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

• VR4: Pridelava zelenjadnic brez herbicidov.

•  Pri običajni kmetijski praksi uporaba zastirk in folij ni 
obvezna.

•  VR5: Uporaba zastirk in/ali folij iz biorazgradljivih mate-
rialov.

Posevki/kolobarjenje

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za kolobarjenje:V skladu s Prilogo 2 
Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmeti-
jskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, št. 
98/11, z vsemi spremembami), je obvezen ustrezen kolobar 
na najmanj 50% njivskih površin celotnega kmetijskega 
gospodarstva. Kot ustrezen se šteje vsak kolobar, ki ustreza 
izbrani tehnologiji pridelave, in kot tak se lahko šteje že 
dveletni kolobar, priporočljiv pa je triletni. Trave, detelje, 
travno deteljne mešanice in deteljno travne mešanice 
na njivskih površinah so del kolobarja in so lahko na 
isti površini več kot tri leta. Praha, podsevki in dosevki 
se štejejo kot kolobarni členi. Koruza na vseh njivskih 
površinah gospodarstva se lahko v monokulturi prideluje 
največ tri leta.

•  POK1: Petletni kolobar z najmanj tremi različnimi 
glavnimi posevki.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za kolobarjenje:V skladu s Prilogo 2 
Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmeti-
jskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, št. 
98/11, z vsemi spremembami), je obvezen ustrezen kolobar 
na najmanj 50% njivskih površin celotnega kmetijskega 
gospodarstva. Kot ustrezen se šteje vsak kolobar, ki ustreza 
izbrani tehnologiji pridelave, in kot tak se lahko šteje že 
dveletni kolobar, priporočljiv pa je triletni. Trave, detelje, 
travno deteljne mešanice in deteljno travne mešanice 
na njivskih površinah so del kolobarja in so lahko na 
isti površini več kot tri leta. Praha, podsevki in dosevki 
se štejejo kot kolobarni členi. Koruza na vseh njivskih 
površinah gospodarstva se lahko v monokulturi prideluje 
največ tri leta.

•  POK2: Kmetijsko gospodarstvo z več kot 10 ha njivskih 
površin mora imeti minimalno 3 poljščine ali vrtnine na 
teh površinah, en glavni posevek ne sme pokrivati več kot 
65% teh površin, dva glavna posevka skupaj pa ne več kot 
85% teh površin.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za minimalno talno odejo:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL 
RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so med rastno dobo 
kmetijska zemljišča pokrita z rastlinskim pokrovom.

• POK3: Setev medonosnih rastlin.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za minimalno talno odejo:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL 
RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so med rastno dobo 
kmetijska zemljišča pokrita z rastlinskim pokrovom.

•  POK4: Setev strniščnih posevkov.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za minimalno talno odejo:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL 
RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so med rastno dobo 
kmetijska zemljišča pokrita z rastlinskim pokrovom.

•  POK5: Vmesni posevki (združena setev v vrsticah, 
podsevek, podsevek pri koruzi oziroma okopavinah, 
žitih, hmelju in vrtninah, mešana združena setev, setev v 
pasovih ipd.).

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za minimalno talno odejo:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL 
RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so med rastno dobo 
kmetijska zemljišča pokrita z rastlinskim pokrovom.

• POK6: Varovalni posevki.
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•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za minimalno talno odejo:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL 
RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so med rastno dobo 
kmetijska zemljišča pokrita z rastlinskim pokrovom.

• POK7: Privabilni posevki.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za kolobarjenje:V skladu s Prilogo 2 
Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmeti-
jskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, št. 
98/11, z vsemi spremembami), je obvezen ustrezen kolobar 
na najmanj 50% njivskih površin celotnega kmetijskega 
gospodarstva. Kot ustrezen se šteje vsak kolobar, ki ustreza 
izbrani tehnologiji pridelave, in kot tak se lahko šteje že 
dveletni kolobar, priporočljiv pa je triletni. Trave, detelje, 
travno deteljne mešanice in deteljno travne mešanice 
na njivskih površinah so del kolobarja in so lahko na 
isti površini več kot tri leta. Praha, podsevki in dosevki 
se štejejo kot kolobarni členi. Koruza na vseh njivskih 
površinah gospodarstva se lahko v monokulturi prideluje 
največ tri leta.

•  POK8: Kolobarjenje z negostiteljskimi rastlinami.

Obdelava/oskrba

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za kolobarjenje:V skladu s Prilogo 2 
Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmeti-
jskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, št. 
98/11, z vsemi spremembami), je obvezen ustrezen kolobar 
na najmanj 50% njivskih površin celotnega kmetijskega 
gospodarstva. Kot ustrezen se šteje vsak kolobar, ki ustreza 
izbrani tehnologiji pridelave, in kot tak se lahko šteje že 
dveletni kolobar, priporočljiv pa je triletni. Trave, detelje, 
travno deteljne mešanice in deteljno travne mešanice 
na njivskih površinah so del kolobarja in so lahko na 
isti površini več kot tri leta. Praha, podsevki in dosevki 
se štejejo kot kolobarni členi. Koruza na vseh njivskih 
površinah gospodarstva se lahko v monokulturi prideluje 
največ tri leta.

•  OBD1: Celoletni zeleni pokrov na njivskih površinah.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za minimalno talno odejo:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL 
RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so med rastno dobo 
kmetijska zemljišča pokrita z rastlinskim pokrovom.

•  OBD2: Trajna ozelenitev površin z negovano ledino v 
sadovnjakih in/ali vinogradih (v vinogradih je pri terasnih 
sistemih brežina trajno ozelenjena, razen pri zidanih 
brežinah, terasna ploskev pa je lahko obdelana).

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za vzdrževanje oljčnih nasadov in trt v 
dobrem rastnem stanju:V skladu s Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), morajo biti oljčniki in vinogradi 
oskrbovani/obdelani.

•  OBD3: Najmanj enkratna košnja med vrstami v sadovn-
jakih in/ali vinogradih.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za vzdrževanje oljčnih nasadov in trt v 
dobrem rastnem stanju:V skladu s Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), morajo biti oljčniki in vinogradi 
oskrbovani/obdelani.

•  OBD4: Vzdrževanje brežin vinogradov z najmanj enkratno 
košnjo.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za minimalno talno odejo:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL 
RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so med rastno dobo 
kmetijska zemljišča pokrita z rastlinskim pokrovom.

•  OBD5: Ob izkrčitvi vinograda mora biti do izteka 
obveznosti površina ozelenjena preko celega leta

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmeto-
vanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), na vseh 
območjih Natura obrezovanje in redčenje mejic ni dovol-
jeno od obdobja olistanja mejice do 30.9., razen na 
Primorskem, kjer ta dela niso dovoljena od 15.3. do 30.9.

•  OBD6: Ohranjanje mejic:
•  mejico je potrebno ohranjati, dolžine mejice ni dovol-

jeno zmanjševati;
•  mejico je potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo 

leto;
•  redčenje mejice je potrebno izvesti tako, da se ne 

prekine zveznosti njene krošnje;
•  del ni dovoljeno izvajati od 1.3. do 30.9.
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•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za varovalne pasove ob vodotokih:V 
skladu s Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmeto-
vanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), morajo 
biti varovalni pasovi ob vodnih telesih površinskih voda 
vzpostavljeni (razen ob vodnih telesih površinskih voda 
iz predpisanih zahtev ravnanja za nitrate in predpisanih 
zahtev ravnanja za fitofarmacevtska sredstva).

•  OBD7: Zeleni pasovi ob vodotokih (15 m na območjih 
voda 1. reda in 5 m na območjih voda 2. reda), posejani z 
medonosnimi rastlinami.

Košnja/paša

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  KOS1: Strmi travniki z nagibom 35-50% in/ali z nagibom 
nad 50%:

•  najmanj enkratna košnja (ročna, s samohodno kosil-
nico ali specialno mehanizacijo) in spravilo (ročno ali 
s specialno mehanizacijo).

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  KOS2: Košnja grbinastih travnikov (in spravilo).

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  KOS3: Obvezna je najmanj enkratna raba travinja (košnja 
ali paša) in spravilo letno.

•  Pri običajni kmetijski praksi paša po čredinkah ni obvezna. •  KOS4: Pri izvajanju paše mora biti travnik razdeljen na 
čredinke.

•  Pri običajni kmetijski praksi način spravila pokošene trave 
ni predpisan.

• KOS5: Pokošene trave se ne balira v plastično folijo.

•  Pri običajni kmetijski praksi analiza krme in računanje 
krmnih obrokov nista obvezna.

•  KOS6: Analiza krme in računanje krmnih obrokov za 
govedo in drobnico.



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
08 OPIS IZBRANIH UKREPOV  

Običajna kmetijska praksa Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa

Travniški sadovnjaki

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), je zatravljena 
površina ekstenzivnih sadovnjakov vzdrževana vsaj enkrat 
letno, najpozneje do 15. 10. tekočega leta.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

•  TSA1: Mladi nasadi do 5. leta:
•  oskrba mladih dreves z okopavanjem, organsko 

zastirko, pokrovno tkanino in/ali uporabo herbicidov, 
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo 
II Uredbe 889/2008/ES;

•  večkratna košnja, mulčenje ali paša (zaščita dreves) v 
medvrstnem prostoru;

•  vsakoletne vzgojne rezi;
•  varstvo rastlin po potrebi z mehanskimi, biotičnimi 

in biotehničnimi ukrepi, z uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev in drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so 
dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II 
Uredbe 889/2008/ES.

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami) je zatravljena 
površina ekstenzivnih sadovnjakov vzdrževana vsaj enkrat 
letno, najpozneje do 15. 10. tekočega leta.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

•  TSA2: Nasadi v rodnosti:
•  oživitvena rez (enkrat v času trajanja petletne 

obveznosti);
•  korekcijska rez (enkrat v času trajanja petletne 

obveznosti);
• dva do trikratna košnja, mulčenje ali paša;
•  varstvo rastlin po potrebi z mehanskimi, biotičnimi 

in biotehničnimi ukrepi, z uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev in drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so 
dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II 
Uredbe 889/2008/ES.
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Nasadi z njivsko rabo oziroma večnamenski sadovnjaki

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami) je zatravljena 
površina ekstenzivnih sadovnjakov vzdrževana vsaj enkrat 
letno, najpozneje do 15. 10. tekočega leta.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

•  NNR1: Mladi nasadi do 5. leta:
•  okopavanje, mehanska obdelava, uporaba organske 

zastirke in/ali pokrovne tkanine;
•  sejanje podorin (mulčenje ali podor);
•  večkratna košnja, mulčenje ali paša perutnine;
• vsakoletne vzgojne rezi skozi celo leto;
•  po potrebi uporaba fitofarmacevtskih sredstev in 

drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovol-
jeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 
889/2008/ES.

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami) je zatravljena 
površina ekstenzivnih sadovnjakov vzdrževana vsaj enkrat 
letno, najpozneje do 15. 10. tekočega leta.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

•  NNR2: Nasadi v rodnosti:
•  mehanska obdelava, uporaba organske zastirke;
•  večkratna košnja, mulčenje ali paša perutnine;
• vsakoletne vzdrževalne rezi skozi celo leto;
•  po potrebi uporaba fitofarmacevtskih sredstev in 

drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovol-
jeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 
889/2008/ES.

Planine

•  Pri običajni kmetijski praksi paša po čredinkah na planini 
ni obvezna.

•  PL1: Paša po čredinkah (čredinke so lahko ograjene, ali pa 
se za te namene uporabijo naravne omejitve na planini)

•  Pri običajni kmetijski praksi prisotnost pastirja na planini 
ni obvezna.

•  PL2: Prisotnost pastirja na planini (1 pastir za 5 do 50 
GVŽ, 2 pastirja za več kot 50 GVŽ).

Genski viri

•  Zakon o živinoreji (UL RS, št. 18/02, z vsemi spremem-
bami): V skladu s 3. členom je dovoljena reja vseh domačih 
živali, to je tistih živali, ki jih človek redi za svojo korist in 
živijo pod njegovim varstvom ter oskrbo in niso prosto 
živeče živali po predpisih o ohranjanju narave.

•  GV1: Reja avtohtonih pasem domačih živali (seznam 
pasem iz priloge B).

•  Pri običajni kmetijski praksi pridelava avtohtonih in tradi-
cionalnih sort kmetijskih rastlin ni obvezna.

•  GV2: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmeti-
jskih rastlin (seznam sort iz priloge C).
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•  Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi 
kmetijskimi rastlinami (UL RS, št. 41/09): Pridelovalec 
gensko spremenjenih rastlin mora te rastline pridelovati 
tako, kakor je navedel v prijavi pridelave gensko spremen-
jenih rastlin, na podlagi katere se ga je vpisalo v register 
pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin. Zagotoviti 
mora soobstoj in preprečevanje nenamerne prisotnosti 
gensko spremenjenih organizmov v kmetijskih rastlinah 
oziroma pridelkih, ki niso gensko spremenjene rastline.

•  GV3: Brez uporabe gensko spremenjenih organizmov in/
ali izdelkov pridobljenih iz njih.

Sobivanje z zvermi in divjadjo

•  Pri običajni kmetijski praksi mešana čreda drobnice in 
goveda ni obvezna.

• ZVD1: Mešana čreda drobnice in goveda.

•  Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja 
in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na 
premoženju (UL RS, št. 74/05): Primeren način varovanja 
premoženja je elektroograja z več kot eno žico, prilagojena 
vrsti živali, ki se varuje in vrsti živali, pred katero se varuje.

•  ZVD2: Varovanje črede (s pomočjo psov, konjev, z 
uporabo premičnih varovalnih ograj in mrež, elektromrež, 
zvočnih odvračal).

•  Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja 
in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na 
premoženju (UL RS, št. 74/05): Primeren način varovanja 
premoženja je elektroograja z več kot eno žico, prilagojena 
vrsti živali, ki se varuje in vrsti živali, pred katero se varuje.

•  ZVD3: Uporaba elektromrež proti divjadi v trajnih 
nasadih.

Splošne in dodatne zahteve za izvajanje naravovarstvenih  
aktivnosti na travinju
Na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov (HAB), traviščnih 
habitatov metuljev (MET) in steljnikov (STE) ter osrednjih območjih pojavljanja ptic 
vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR) morajo upravičenci poleg splošnih zahtev izvajati 
tudi najmanj tri dodatne zahteve po lastni izbiri.

Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa

•  Pri običajni kmetijski praksi se mineralna gnojila lahko 
uporabljajo.

•  Predpisane zahteve ravnanja za nitrate:V skladu s Prilogo 1 
Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmeti-
jskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (ULRS, št. 98/11, 
z vsemi spremembami), je gnojenje z mineralnimi gnojili, 
ki vsebujejo dušik, prepovedano od 15.11. do 15.2., razen 
če se gnoji ozimina ali kmetijske rastline v rastlinjakih

• SNV1: Gnojenje z mineralnimi gnojili ni dovoljeno

•  Pri običajni kmetijski praksi se lahko uporabljajo miner-
alna in živinska gnojila.

• SNV2: Gnoji se lahko le z živinskimi gnojili.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), 
se upošteva Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, 
83/12), ki določa, da:

•  se lahko uporabljajo samo registrirana fitofarmace-
vtska sredstva ali sredstva, za katera je bilo izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje za razširitev uporabe 
v RS ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmace-
vtskih sredstev iz drugih držav članic EU;

•  je registrirana fitofarmacevtska sredstva potrebno 
pravilno uporabljati v skladu z navodilom za 
uporabo, navedbo na etiketi ali s podatki v dovoljenju 
za uporabo.

•  SNV3: Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmeto-
vanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), na vseh 
območjih Natura obrezovanje in redčenje mejic ni dovol-
jeno od obdobja olistanja mejice do 30.9., razen na 
Primorskem, kjer ta dela niso dovoljena od 15.3. do 30.9.

•  SNV4: Obstoječe robne pasove dreves in živih mej je 
potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo leto.

Preglednica 38: Splošne in 
dodatne zahteve za izvajanje 
naravovarstvenih aktivnosti na 
travinju
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•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  SNV5: V primeru mulčenja je dovoljeno le čiščenje, ki 
odstrani samo površinsko zarast, travna ruša pa ohrani.

•  Pri običajni kmetijski praksi paša po čredinkah ni obvezna.
•  SNV6: Pri izvajanju paše mora biti travnik razdeljen na 

čredinke.

Dodatne zahteve

•  Pri običajni kmetijski praksi se lahko uporabljajo miner-
alna in organska gnojila.

•  Predpisane zahteve ravnanja za nitrate:V skladu s Prilogo 1 
Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmeti-
jskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (ULRS, št. 98/11, 
z vsemi spremembami), je gnojenje z mineralnimi gnojili, 
ki vsebujejo dušik, prepovedano od 15.11. do 15.2., razen 
če se gnoji ozimina ali kmetijske rastline v rastlinjakih.

• DNV1: Gnojenje ni dovoljeno.

•  Pri običajni kmetijski praksi omejitve glede gnojenja z 
uležanim hlevskim gnojem niso predpisane.

•  DNV2: Gnoji se lahko le z uležanim hlevskim gnojem na 
3 do 5 let.

•  Pri običajni kmetijski praksi se lahko uporabljajo miner-
alna in organska gnojila.

•  DNV3: Uporaba gnojil, ki so dovoljena v ekološki pride-
lavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES.

•  Pri običajni kmetijski praksi se lahko uporabljajo sredstva 
za uravnavanje kislosti tal.

•  DNV4: Apnenje travnikov ni dovoljeno (na območjih 
HAB iz priloge D).

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV5: V tekočem letu na travniku površina nepokošenega 
pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 10% površine 
travnika (na območjih HAB in MET iz priloge D).

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV6: Košnja/paša ni dovoljena pred 30.6. (na območjih 
HAB iz priloge D).

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV7: Košnja/paša ni dovoljena med 15.6. in 15.9. (na 
območjih MET iz priloge D).
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•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15.10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV8: Košnja/paša ni dovoljena do 1.8. (na območjih 
VTR iz priloge D).

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15.10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV9: Košnja/paša ni dovoljena do 25.8. (na območjih 
MET, STE in VTR iz priloge D).

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 
15.10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV10: Obvezno je izvajanje košnje od enega roba 
GERK-a proti drugemu (na območjih VTR iz priloge D).

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15.10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV11: Izvaja se košnja od sredine travnika navzven (na 
območjih VTR iz priloge D).

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV12: Trava se kosi na višini vsaj 10 cm (na območjih 
VTR iz priloge D).
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Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa Osnovne zahteve pri izvajanju ukrepa

•  Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov:V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), so travniške 
površine vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 
10. tekočega leta.

•  Standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmeto-
vanju, standard za zaščito trajnih travnikov:V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se trajni travniki 
ohranjajo s pašo, košnjo ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15. 10. tekočega leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za ohranjanje habitatov).

•  DNV13: Košnja se izvaja največ dvakrat na leto, košnji 
sledi spravilo.

•  Pri običajni kmetijski praksi način spravila pokošene trave 
ni predpisan.

•  DNV14: Pokošene trave se ne balira v plastično folijo.

Kombinacije zahtev v okviru ukrepa KOPOP

Kombinacije zahtev v okviru ukrepa KOPOP so prikazane v prilogi E.

8.8.7.2 Trajanje obveznosti
Upravičenec se z vstopom v ukrep KOPOP obveže, da bo na kmetijskem gospodarstvu 
ta ukrep izvajal ves čas trajanja obveznosti (najmanj pet let), in sicer v skladu z izpolnje-
vanjem pogojev in zahtev za pridobitev plačila. Odstopanja od te obveznosti so dovoljena 
le v naslednjih primerih:

•  če po štiriletnem obdobju izpolnjevanja obveznosti upravičenec dokončno preneha s 
kmetovanjem, oziroma če njegov naslednik ni sposoben izpolnjevati te obveznosti;

•  če ob sklenitvi obveznosti, spremembe, ki vplivajo na kasnejše izvajanje ukrepa še niso 
bile znane, oziroma v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 2. člen 
Uredbe HU/2013/EU.

Po preteku obveznosti za ukrep KOPOP je mogoče letno podaljševanje obveznosti.

Primeri višje sile ali izjemnih okoliščin

V skladu z 2. členom Uredbe HU/2013/EU so primeri višje sile ali izjemnih okoliščin 
zlasti naslednji:

a) smrt upravičenca;
b) dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo;
c) smrt člana kmetije;
d) dolgotrajna nezmožnost člana kmetije za delo;
e)  razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati 

na dan sprejetja obveznosti;
f) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
g) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
h) kužna bolezen, ki prizadene vso živino upravičenca ali njen del;
i)  izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh pred-

pisanih ukrepov;
j) pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.);
k) škoda na površinah, ki jo povzročijo divje živali;
l)  napad bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu zaradi katerih je potrebno ta trajni 

nasad uničiti;
m)  sprememba obsega kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, vrste dejanske 

rabe ali načina kmetovanja neodvisno od upravičenca (komasacije, zemljiške operacije, 
denacionalizacijski postopek, prisilna dražba, dedovanje, prenehanje zakupne/
najemne pogodbe) v skladu s tretjim odstavkom 47. člena Uredbe RP/2013/EU.

Smrt ali dolgotrajna nezmožnost člana kmetije za delo
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Če gre za smrt ali dolgotrajno nezmožnost člana kmetije za delo, se primer višje sile 
upošteva, če je obseg dela tega člana kmetije na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 
znašal vsaj 0,5 PDM74. Član kmetije, za katerega se uveljavlja primer višje sile zaradi smrti 
ali dolgotrajne nezmožnosti za delo, mora biti ob uveljavljanju tega primera višje sile 
vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

Razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva

V primeru razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva se šteje, da je razlaščen velik 
del, če je razlastitvi podvrženih najmanj 30 % kmetijskih zemljišč v uporabi, ki morajo biti 
ob uveljavljanju tega primera višje sile vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva

Kot naravna nesreča se šteje:

• potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava;
•  neugodne vremenske razmere, kot so zmrzal, toča, led ali žled, deževje (neurje, ki skupaj 

z močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji) ali suša, slana, če povzroči 
zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijskih rastlinah;

•  množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če povzročijo 
škodo v kmetijski proizvodnji.

Za hudo naravno nesrečo se šteje, če je na kmetijskem gospodarstvu zaradi te nesreče 
prizadetih najmanj 30% kmetijskih zemljišč v uporabi, ki morajo biti ob uveljavljanju tega 
primera višje sile vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Obveznost izvajanja ukrepa KOPOP v primeru uveljavljanja primera višje sile ali izjemnih okoliščin

Če upravičenec uveljavlja primer višje sile ali izjemnih okoliščin, razen v primeru izjemne 
okoliščine škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali, lahko:

•  dokončno preneha z izvajanjem ukrepa, če zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin 
prevzete obveznosti ni mogoče zaključiti;

•  v zadevnem letu prekine z izvajanjem ukrepa in po odpravi posledic primera višje sile ali 
izjemnih okoliščin nadaljuje z izvajanjem tega ukrepa do zaključka prevzete obveznosti;

•  zmanjša obseg površin ali število živali, ki so vključene v ukrep, katerega izvajanje je 
zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin prizadeto ali onemogočeno.

Če je v primeru razlastitve kmetijskega gospodarstva ali naravne nesreče prizadetih manj 
kot 30 % kmetijskih zemljišč v uporabi, se višja sila lahko uveljavlja le za prizadeta zeml-
jišča.

Če upravičenec uveljavlja primer izjemne okoliščine škode na površinah, ki so jo povz-
ročile divje živali, lahko v zadevnem letu prekine z izvajanjem ukrepa na prizadetih 
površinah, po odpravi posledic te izjemne okoliščine pa mora z izvajanjem ukrepa nadal-
jevati do zaključka prevzete obveznosti.

Če pride do primera višje sile ali izjemnih okoliščin, upravičenec prizadete površine lahko 
nadomesti z drugimi površinami, na katerih nadaljuje z izvajanjem ukrepa do zaključka 
prevzete obveznosti.

Plačila v primeru uveljavljanja primera višje sile ali izjemnih okoliščin

74  Izražanje obsega dela v koeficientih polnovrednih delovnih moči (PDM) temelji na razmerju med številom ur, 
letno porabljenih za delo na kmetiji, in enoletnim obsegom dela polno zaposlene osebe (1.800 ur = 1 PDM), ki 
ga uporablja nacionalna statistika delovne sile. Po popisu iz leta 2000 v Sloveniji PDM v povprečju znaša 1,2.
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Če gre za dokazan primer višje sile ali izjemnih okoliščin, se plačilo za leto, v katerem je 
prišlo do primera višje sile ali izjemnih okoliščin dodeli v celoti, če je upravičenec za to 
leto vložil zbirno vlogo z zahtevkom ter ARSKTRP v predpisanem roku in načinu sporočil 
primer nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin.

V primeru izjemne okoliščine škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali v 
zadevnem letu, se kljub spremembi stanja na teh površinah plačilo za to leto dodeli v 
celoti. Upravičenec mora v naslednjem letu površine sanirati do roka za oddajo zbirne 
vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in nadaljevati s 
prevzeto obveznostjo. Če je upravičenec v naslednjem letu površine začel sanirati, vendar 
sanacije ne bo zaključil do navedenega roka, do plačila v tem letu ni upravičen.

Obravnava primera višje sile ali izjemnih okoliščin

V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, razen v primeru komasacij, mora upravičenec 
ARSKTRP pisno obvestiti ter ji posredovati ustrezne dokaze v roku 10 delovnih dni od 
dneva, ko to lahko stori.

V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ko se ne oceni škoda v skladu s predpisi o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o odpravi posledic naravnih nesreč, se 
kot dokazilo upošteva tudi izjava o ogledu škode na kraju samem in o oceni škode, ki jo 
izdela kmetijsko svetovalna služba.

Vsako odstopanje od obveznosti se na podlagi ustrezne vloge upravičenca, posredovani 
ARSKTRP, rešuje individualno.

Če gre za dokazan primer višje sile ali izjemnih okoliščin, se neizpolnjevanje predpisanih 
pogojev in zahtev ne upošteva kot kršitev in sankcij ni.

8.8.8 Vrsta in višina podpore ter metodologija za izračun

Podpora za izvajanje ukrepa KOPOP sestoji iz:

•  osnovnega plačila na kmetijsko gospodarstvo, ki se nanaša na obvezno izvajanje 
osnovnih zahtev;

• plačila na hektar za najmanj eno ali več dodatnih zahtev po lastni izbiri upravičenca.

Podpora za izvajanje naravovarstvenih aktivnosti na travinju v okviru ukrepa KOPOP 
sestoji iz:

•  osnovnega plačila na kmetijsko gospodarstvo, ki se nanaša na obvezno izvajanje 
osnovnih zahtev;

•  plačila na hektar, ki se nanaša na obvezno izvajanje splošnih zahtev za naravovarstvene 
aktivnosti na travinju;

•  plačila na hektar za najmanj tri ali več dodatnih zahtev za naravovarstvene aktivnosti na 
travinju po lastni izbiri upravičenca.

8.8.8.1 Višina podpore
Bo dopolnjeno, je predmet kalkulacij. 

8.8.8.2 Podroben opis metodologije in predpostavk ter parametrov za izračun višine 
podpor za ukrep KOPOP
Bo dopolnjeno, je predmet kalkulacij. 

Potrdilo o primernosti in natančnosti izračunov, kot ga določa drugi odstavek 69. člena 
Uredbe RP/2013/EU
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Metodologijo in modelne kalkulacije za izračun višine podpor za ukrep KOPOP je izdelala 
in potrdila neodvisna institucija.

Spremembe podlag za izračun višine podpor v času trajanja obveznosti

V primeru, da se podlage in ključne predpostavke, ki so bile upoštevane v modelni kalku-
laciji za določitev višin podpor za ukrep KOPOP bistveno spremenijo, se lahko v času 
trajanja obveznosti izvede revizija izračuna višine podpor, če je to dejansko pomembno za 
ukrep - zlasti še z vidika verjetne absorpcije v prihodnje.

Pri tem je potrebno upoštevati:

• revizijska klavzula mora biti navedena na odločbi, ki jo prejme upravičenec;
•  če je prišlo do revizije izračuna višine podpor, se vsaka nadaljnja revizija lahko izvede 

enkrat na dve leti;
•  sistem revizije izračuna višine podpor mora biti zasnovan tako, da se zmanjša možnost 

preplačila.

8.8.8.3 Stopnja podpore

Najmanjši/največji upravičeni stroški
Najvišji zneski plačil, ki jih je možno pridobiti za izvajanje ukrepa KOPOP, v skladu s 
Prilogo I Uredbe RP/2013/EU znašajo:

Znesek

Njivske površine 600 EUR/ha

Trajni nasadi 900 EUR/ha

Travinje 450 EUR/ha

Avtohtone pasme domačih živali 200 EUR/GVŽ

Znižanje plačil
Plačila za ukrep KOPOP se za površine, ki presegajo obseg 60 hektarjev postopno znižu-
jejo, tako da se površinam nad določeno mejo dodeli nižji odstotek plačila. Površine nad 
100 hektarjev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu do plačila niso upravičene.

Površina kmetijskih zemljišč na KMG (v ha) Delež podpore (v %)

do 60 100

60–70 80

70–80 60

80–90 40

90–100 20

nad 100 0

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Ukrep KOPOP se financira iz javnih sredstev, pri čemer se do 75 % sredstev sofinancira iz 
EKSRP in 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.8.9 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Kmetijsko okoljska in podnebna plačila 166.276.842,11 221.702.456,14

Kmetijsko okoljska in podnebna plačila 166.276.842,11 221.702.456,14

Preglednica 40: Znižanje plačil 
za ukrep KOPOP glede na 
obseg kmetijskih zemljišč na 
kmetijskem gospodarstvu

Preglednica 39: Najvišji zneski 
plačil, ki jih je možno pridobiti 
za izvajanje ukrepa KOPOP

Preglednica 41: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 29. člena
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8.8.10 Preverljivost in kontrolabilnost
Kontrolo izpolnjevanja obveznosti v zvezi z upravičenostjo do plačil za ukrep KOPOP 
izvaja ARSKTRP.

V skladu z 69. členom Uredbe RP/2013/EU sta Organ upravljanja in ARSKTRP izdelala 
predhodno oceno preverljivost ukrepa KOPOP in njegovo možnost nadzorovanja, ki kaže 
… (glej prilogo H).

V skladu z 69. členom Uredbe RP/2013/EU Organ upravljanja in ARSKTRP preverljivost 
ukrepa KOPOP in njegovo možnost nadzorovanja ocenita tudi med izvajanjem ukrepa. 
Če ocena pokaže, da zahteve v zvezi s preverljivostjo in možnostjo nadzorovanja ukrepa 
niso izpolnjene, se ukrep ustrezno prilagodi.

Predhodna ocena preverljivosti in možnost nadzora
Izvajanje zahteve:

•  upravičenec se obveže, da bo ukrep KOPOP ves čas trajanja obveznosti izvajal v skladu s 
predpisanimi pogoji in zahtevami,

ARSKTRP preverja z administrativno kontrolo preko zbirne vloge, registra kmetijskih 
gospodarstev in registrov rejnih živali ter s kontrolo na kraju samem.

Preverljivost pogojev upravičenosti

Pogoj upravičenosti Preverljivost pogoja upravičenosti

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmeti-
jskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register 
kmetijskih gospodarstev.

ARSKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100% administra-
tivno kontrolo preko registra kmetijskih gospodarstev.

Pred vstopom v ukrep KOPOP mora upravičenec opraviti 
6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okol-
jskih in kmetijsko podnebnih vsebin.

ARSKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100% adminis-
trativno kontrolo preko računalniške aplikacije »Evidenca 
izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, ki vključuje 
podatke o udeležbi upravičencev na programih usposa-
bljanja.

Pred vstopom v ukrep KOPOP mora biti za kmetijsko 
gospodarstvo izdelan načrt aktivnosti, ki vključuje opis 
kmetijskega gospodarstva (usmeritev, način proizvodnje, 
številka GERK-PID-a, vrste rabe zemljišč, število ha, število 
in vrsta živali, načrt kolobarja načrt ureditve pašnika in paše, 
če so živali na paši ipd.), določa katere dodatne zahteve se 
bodo izvajale na kmetijskem gospodarstvu, katere so poseb-
nosti na kmetijskem gospodarstvu ipd. V primeru zahtev z 
naravovarstveno vsebino, ki se nanašajo na posebna območja 
oziroma habitate, morajo biti v načrtu aktivnosti posebej 
opredeljene tudi vse potrebne dodatne zahteve za izvajanje 
(iz nabora dodatnih zahtev), ki prispevajo k ohranjanju/
vzdrževanju določenega habitata.

ARSKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100% administra-
tivno kontrolo ob vnosu zahtevka za ukrep KOPOP.

V primeru kmetijskega gospodarstva planina mora biti 
izdelan načrt aktivnosti za planino, ki vključuje opis planine 
(številka GERK-PID-a, število ha, število in vrsta živali 
ipd.), načrt ureditve pašnika in paše, določa katere dodatne 
zahteve se bodo izvajale in pravila rabe planinskega pašnika.

ARSKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100% administra-
tivno kontrolo ob vnosu zahtevka za ukrep KOPOP.

Preverljivost osnovnih zahtev

Osnovna zahteva Preverljivost osnovne zahteve

OS1: Program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno.

ARSKTRP osnovno zahtevo preverja s 100% administra-
tivno kontrolo preko računalniške aplikacije »Evidenca 
izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, ki vključuje 
podatke o udeležbi upravičencev na programih usposa-
bljanja.

OS2: Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora ves čas 
trajanja obveznosti obvezno in sproti voditi evidenco o 
vseh delovnih opravilih (vključno z dnevnikom paše, če se 
zahteve nanašajo na pašo), ki se izvajajo pri ukrepu KOPOP 
in ne samo evidence uporabe živinskih in mineralnih gnojil 
ter evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na prostem 
in v zavarovanih prostorih. Pri tem uporabi obrazce MKO 
»Evidence o delovnih opravilih«.

ARSKTRP osnovno zahtevo preverja s kontrolo na kraju 
samem.

Preglednica 42: Preverljivost 
pogojev upravičenosti za izva-
janje ukrepa KOPOP

Preglednica 43: Preverljivost 
dodatnih zahtev za izvajanje 
ukrepa KOPOP
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Osnovna zahteva Preverljivost osnovne zahteve

OS3: Upravičenec, ki mu bodo izplačana plačila iz naslova 
ukrepa KOPOP, je dolžan na kmetijskem gospodarstvu 
hraniti vse evidence ves čas trajanja obveznosti ter nato še 
štiri leta od dneva zadnje pridobitve plačil.

ARSKTRP osnovno zahtevo preverja s kontrolo na kraju 
samem.

OS4: Pri izvajanju ukrepa KOPOP je prepovedana je 
uporaba blata iz čistilnih naprav, mulja in ostankov iz 
ribogojnic ter bioplinarn, uporablja pa se lahko kompost 
pridelan na kmetijskem gospodarstvu.

ARSKTRP osnovno zahtevo preverja z administrativno 
kontrolo preko zbirne vloge in seznama izdanih dovoljenj ter 
s pregledom evidenc o delovnih opravilih tekom kontrole na 
kraju samem.

Preverljivost dodatnih zahtev

Dodatna zahteva Preverljivost dodatne zahteve

•  GN1: Gnojenje na podlagi analiz in letnih gnojilnih 
načrtov.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem s 
pregledom analiz, gnojilnih načrtov in evidenc o delovnih 
opravilih.

•  GN2: Gnojenje z dušikom na osnovi analiz rastlinam dost-
opnega dušika v tleh (Nmin).

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem s 
pregledom analiz in evidenc o delovnih opravilih.

•  GN3: Uporaba gnojil, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, 
v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• GN4: Brez uporabe lahko topnih mineralnih gnojil. •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• GN5: Zeleno gnojenje. •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

Varstvo rastlin

•  VR1: Uporaba fitofarmacevtskih sredstev in drugih prip-
ravkov za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pride-
lavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• VR2: Brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  VR3: Uporaba feromonskih vab (metoda konfuzije, dezo-
rientacije in podobne metode).

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• VR4: Pridelava zelenjadnic brez herbicidov. •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  VR5: Uporaba zastirk in/ali folij iz biorazgradljivih mate-
rialov.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

Posevki/kolobarjenje

•  POK1: Petletni kolobar z najmanj tremi različnimi 
glavnimi posevki.

•  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

•  POK2: Kmetijsko gospodarstvo z več kot 10 ha njivskih 
površin mora imeti minimalno 3 poljščine ali vrtnine na 
teh površinah, en glavni posevek ne sme pokrivati več kot 
65% teh površin, dva glavna posevka skupaj pa ne več kot 
85% teh površin.

•  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

• POK3: Setev medonosnih rastlin. •  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

• POK4: Setev strniščnih posevkov. •  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

•  POK5: Vmesni posevki (združena setev v vrsticah, 
podsevek, podsevek pri koruzi oziroma okopavinah, 
žitih, hmelju in vrtninah, mešana združena setev, setev v 
pasovih ipd.).

•  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

• POK6: Varovalni posevki. •  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

• POK7: Privabilni posevki. •  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

• POK8: Kolobarjenje z negostiteljskimi rastlinami. •  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

Obdelava/oskrba

•  OBD1: Celoletni zeleni pokrov na njivskih površinah. •  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

•  OBD2: Trajna ozelenitev površin z negovano ledino v 
sadovnjakih in/ali vinogradih (v vinogradih je pri terasnih 
sistemih brežina trajno ozelenjena, razen pri zidanih 
brežinah, terasna ploskev pa je lahko obdelana).

•  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

•  OBD3: Najmanj enkratna košnja med vrstami v sadovn-
jakih in/ali vinogradih.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  OBD4: Vzdrževanje brežin vinogradov z najmanj enkratno 
košnjo.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

Preglednica 44: Preverljivost 
dodatnih zahtev za izvajanje 
ukrepa KOPOP
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Dodatna zahteva Preverljivost dodatne zahteve

•  OBD5: Ob izkrčitvi vinograda mora biti do izteka 
obveznosti površina ozelenjena preko celega leta.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• OBD6: Ohranjanje mejic:
•  mejico je potrebno ohranjati, dolžine mejice ni dovol-

jeno zmanjševati;
•  mejico je potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo 

leto;
•  qredčenje mejice je potrebno izvesti tako, da se ne 

prekine zveznosti njene krošnje; del ni dovoljeno 
izvajati od 1.3. do 30.9.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  OBD7: Zeleni pasovi ob vodotokih (15 m na območjih 
voda 1. reda in 5 m na območjih voda 2. reda), posejani z 
medonosnimi rastlinami.

•  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

Košnja/paša

•  KOS1: Strmi travniki z nagibom 35-50% in/ali z nagibom 
nad 50%:

•  najmanj enkratna košnja (ročna, s samohodno kosil-
nico ali specialno mehanizacijo) in spravilo (ročno ali 
s specialno mehanizacijo).

•  ARSKTRP zahtevo preverja z administrativno kontrolo 
preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem. Nagib 
ARSKTRP preverja z administrativno kontrolo preko 
registra kmetijskih gospodarstev.

• KOS2:  Košnja grbinastih travnikov (in spravilo). •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• KOS3:  Obvezna je najmanj enkratna raba travinja (košnja 
ali paša) in spravilo letno.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• KOS4:  Pri izvajanju paše mora biti travnik razdeljen na 
čredinke.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• KOS5: Pokošene trave se ne balira v plastično folijo. •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• KOS6:  Analiza krme in računanje krmnih obrokov za 
govedo in drobnico.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

Travniški sadovnjaki

• TSA1: Mladi nasadi do 5. leta:
•  oskrba mladih dreves z okopavanjem, organsko 

zastirko, pokrovno tkanino in/ali uporabo herbicidov, 
ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo 
II Uredbe 889/2008/ES;

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  večkratna košnja, mulčenje ali paša (zaščita dreves) v 
medvrstnem prostoru;

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• vsakoletne vzgojne rezi; •   ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  varstvo rastlin po potrebi z mehanskimi, biotičnimi 
in biotehničnimi ukrepi, z uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev in drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so 
dovoljeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II 
Uredbe 889/2008/ES.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• TSA2: Nasadi v rodnosti:

•  oživitvena rez (enkrat v času trajanja petletne 
obveznosti);

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  korekcijska rez (enkrat v času trajanja petletne 
obveznosti);

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• dva do trikratna košnja, mulčenje ali paša; • ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• varstvo rastlin po potrebi z mehanskimi, biotičnimi in 
biotehničnimi ukrepi, z uporabo fitofarmacevtskih sred-
stev in drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v 
ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES.

• ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

Nasadi z njivsko rabo oziroma večnamenski sadovnjaki

• NNR1: Mladi nasadi do 5. leta:

•  okopavanje, mehanska obdelava, uporaba organske 
zastirke in/ali pokrovne tkanine;

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• sejanje podorin (mulčenje ali podor); •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• večkratna košnja, mulčenje ali paša perutnine; •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• vsakoletne vzgojne rezi skozi celo leto; •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  po potrebi uporaba fitofarmacevtskih sredstev in 
drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovol-
jeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 
889/2008/ES.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.
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Dodatna zahteva Preverljivost dodatne zahteve

• NNR2: Nasadi v rodnosti:

•  mehanska obdelava, uporaba organske zastirke; •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• večkratna košnja, mulčenje ali paša perutnine; •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

• vsakoletne vzdrževalne rezi skozi celo leto; •  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  po potrebi uporaba fitofarmacevtskih sredstev in 
drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovol-
jeni v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 
889/2008/ES.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

Planine

•  PL1: Paša po čredinkah (čredinke so lahko ograjene, ali pa 
se za te namene uporabijo naravne omejitve na planini).

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  PL2: Prisotnost pastirja na planini (1 pastir za 5 do 50 
GVŽ, 2 pastirja za več kot 50 GVŽ).

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

Genski viri

•  GV1: Reja avtohtonih pasem domačih živali (seznam 
pasem iz priloge B).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja z administrativno 
kontrolo preko zbirne vloge in registrov rejnih živali ter s 
kontrolo na kraju samem.

•  GV2: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmeti-
jskih rastlin (seznam sort iz priloge C).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja z administrativno 
kontrolo preko zbirne vloge in s kontrolo na kraju samem.

•  GV3: Brez uporabe gensko spremenjenih organizmov in/
ali izdelkov pridobljenih iz njih.

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

Sobivanje z zvermi in divjadjo

• ZVD1: Mešana čreda drobnice in goveda. •  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja z administrativno 
kontrolo preko zbirne vloge, registra kmetijskih gospo-
darstev in registrov rejnih živali ter s kontrolo na kraju 
samem.

•  ZVD2: Varovanje črede (s pomočjo psov, konjev, z 
uporabo premičnih varovalnih ograj in mrež, elektromrež, 
zvočnih odvračal).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  ZVD3: Uporaba elektromrež proti divjadi v trajnih 
nasadih.

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

Preverljivost splošnih in dodatnih zahtev za izvajanje naravo-
varstvenih aktivnosti na travinju

Splošne/Dodatne zahteve Preverljivost splošne/dodatne zahteve

Splošne zahteve

• SNV1: Gnojenje z mineralnimi gnojili ni dovoljeno.
•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 

samem.

• SNV2: Gnoji se lahko le z živinskimi gnojili. •  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  SNV3: Uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena. •   ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  SNV4: Obstoječe robne pasove dreves in živih mej je 
potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo leto.

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  SNV5: V primeru mulčenja je dovoljeno le čiščenje, ki 
odstrani samo površinsko zarast, travna ruša pa ohrani.

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  SNV6: Pri izvajanju paše mora biti travnik razdeljen na 
čredinke.

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

Dodatne zahteve

•  DNV1: Gnojenje ni dovoljeno. •  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV2: Gnoji se lahko le z uležanim hlevskim gnojem na 
3 do 5 let.

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV3: Uporaba gnojil, ki so dovoljena v ekološki pride-
lavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES.

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV4: Apnenje travnikov ni dovoljeno (na območjih 
HAB iz priloge D).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV5: V tekočem letu na travniku površina nepokošenega 
pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 10% površine 
travnika (na območjih HAB in MET iz priloge D).

• qARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

Preglednica 45: Preverljivost 
splošnih in dodatnih zahteve 
za izvajanje naravovarstvenih 
aktivnosti na travinju v okviru 
ukrepa KOPOP
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Splošne/Dodatne zahteve Preverljivost splošne/dodatne zahteve

•  DNV6: Košnja/paša ni dovoljena pred 30.6. (na območjih 
HAB iz priloge D).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV7: Košnja/paša ni dovoljena med 15.6. in 15.9. (na 
območjih MET iz priloge D).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV8: Košnja/paša ni dovoljena do 1.8. (na območjih 
VTR iz priloge D).

• qARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV9: Košnja/paša ni dovoljena do 25.8. (na območjih 
MET, STE in VTR iz priloge D).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV10: Obvezno je izvajanje košnje od enega roba 
GERK-a proti drugemu (na območjih VTR iz priloge D).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV11: Izvaja se košnja od sredine travnika navzven (na 
območjih VTR iz priloge D).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV12: Trava se kosi na višini vsaj 10 cm (na območjih 
VTR iz priloge D).

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV13: Košnja se izvaja največ dvakrat na leto, košnji 
sledi spravilo.

• qARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

•  DNV14: Pokošene trave se ne balira v plastično folijo. •  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s kontrolo na kraju 
samem.

8.8.11 Preprečevanje nepotrebnega tveganja za napake

V izogib težavam pri izvajanju ukrepa KOPOP in za zmanjševanje stopnje napake se bodo 
izvajale naslednje aktivnosti:

•  Če upravičenec pred vstopom v ukrep KOPOP ne bo opravil obveznega 6-urnega uspos-
abljanja, zahtevka ne bo mogoče vložiti.

•  Če pred oddajo zahtevka za ukrep KOPOP ne bo izdelan načrt aktivnosti, zahtevka ne 
bo mogoče vložiti.

•  Upravičencu, ki se bo vključil tudi v izvajanje ukrepa ekološko kmetovanje iz 30. člena 
Uredbe RP/2013/EU, ne bo dana možnost, da poda zahtevek za nedovoljene kombi-
nacije tega ukrepa z ukrepom KOPOP.

Da bi bili upravičenci ustrezno seznanjeni z vsemi pogoji in zahtevami za izvajanje ukrepa 
KOPOP, je:

• podan razumljiv in nedvoumen opis meril upravičenosti, pogojev in zahtev;
•  uvedeno obvezno 6-urno usposabljanje pred vstopom v ukrep KOPOP in obvezno 

vsakoletno 6-urno usposabljanje;
•  predvideno vsakoletno obveščanje in informiranje upravičencev glede njihovih 

obveznosti pri izvajanju ukrepa KOPOP (v okviru vsakoletne kampanje za uveljavljanje 
zahtevkov za ukrepe kmetijske politike in tekom leta).

8.8.12 Usposabljanje in svetovanje

Z namenom boljšega, učinkovitejšega in k rezultatom usmerjenega izvajanja ukrepa 
KOPOP, bodo z ukrepom povezane vsebine vključene tudi v podpore za usposabljanje in 
svetovanje iz 15. in 16. člena Uredbe RP/2013/EU.

8.8.13 Revizijska klavzula 

V primeru sprememb nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU, se obstoječe obveznosti 
za ukrep KOPOP uskladijo s temi spremembami.

Obveznosti, prevzete na podlagi določil prvega do osmega 29. člena Uredbe RP/2013/EU, 
se v primeru sprememb ustreznih obveznih standardov in zahtev iz tretjega odstavka 29. 
člena navedene uredbe, vzpostavljenih na podlagi Uredbe HU/2013/EU, dodatnih mini-
malnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter drugih obveznih zahtev, 
ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja, lahko prilagodijo tem spremembam.
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Obveznosti za ukrep KOPOP se v času izvajanja lahko prilagodijo, če je prilagoditev teh 
obveznosti ustrezno utemeljena glede na zastavljene cilje. Te prilagoditve se nanašajo tudi 
na uporabo novih tehnologij in pripomočkov pri izvajanju ukrepa KOPOP ter podaljšanje 
trajanja obveznosti.

Če se ukrep KOPOP nadaljuje po preteku tekočega programskega obdobja, se omogoči 
njegova prilagoditev pravnemu okviru naslednjega programskega obdobja.

Če upravičenec navedenih sprememb in prilagoditev ne sprejme, njegova obveznost izva-
janja ukrepa KOPOP preneha, pri čemer mu prejetih sredstev za obdobje, ko je obveznost 
veljala, ni potrebno vrniti.

8.8.14 Splošna pravila povezana s plačili na površino

Prenos kmetijskega gospodarstva in zemljišč
Če se celotno zemljišče ali del zemljišča, na katerega se nanaša obveznost za ukrep KOPOP, 
ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju, za katero se je 
prevzela obveznost kot pogoj za odobritev plačila, lahko obveznost ali del obveznosti, ki 
ustreza prenesenemu zemljišču, za preostanek obdobja prevzame ta druga oseba ali pa 
obveznost preneha veljati in se ne zahteva povračilo za obdobje, v katerem je obveznost 
veljala.

Povečanje površin kmetijskega gospodarstva
Če se površina kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu poveča v času trajanja 
obveznosti za ukrep KOPOP, se v to obveznost lahko vključijo tudi te dodatne površine za 
preostanek obdobja obstoječe obveznosti, ali pa se obstoječa obveznost lahko nadomesti 
z novo obveznostjo.

V primeru povečanja obstoječe obveznosti je potrebno zagotoviti, da je to povečanje 
površin:

• koristno za izvajanje ukrepa KOPOP;
•  utemeljeno glede na okoljske vplive, dolžino preostanka obdobja in obseg dodatnih 

površin

ter ne vpliva na učinkovitost kontrole nad izvajanjem ukrepa.

Pri povečanju obstoječe obveznosti se upošteva prvotno trajanje obveznosti, to pomeni, 
da se nadaljuje obveznost izvajanja ukrepa iz prvega leta začete obveznosti.

Če se obstoječa obveznost zaradi povečanja površin nadomesti z novo obveznostjo, 
morajo biti zahteve vsaj tako stroge kot pri prvi obveznosti. Nova obveznost, ki vključuje 
tudi dodatne površine, traja najmanj 5 let.

Administrativni postopki
Administrativne postopke za dodeljevanje sredstev za ukrep KOPOP izvaja ARSKTRP ob 
uporabi IAKS.

Način vlaganja zahtevkov za plačila iz naslova ukrepa KOPOP je določen z uredbo, ki ureja 
izvedbo ukrepov kmetijske politike, dodelitev sredstev pa poteka v skladu z uredbo, ki 
ureja plačila za ukrepe ohranjanja in izboljševanja ekosistemov ter prilagajanja podnebnim 
spremembam iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje2014–2020.

Kontrola in sankcioniranje
Kontrola nad izvajanjem ukrepa in spremljanje porabe sredstev se izvaja v skladu z Uredbo 
HU/2013/EU in Uredbo RP/2013/EU.

Sankcijski sistem je vzpostavljen v skladu s 65. členom Uredbe HU/2013/EU in se upora-
blja za vse nepravilnosti, ki zadevajo izplačila na podlagi površin in/ali živali. Vse ostale 
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nepravilnosti se sankcionirajo na podlagi Kataloga kršitev in sankcij, ki je določen s pred-
pisom, ki ureja plačila za ukrepe ohranjanja in izboljševanja ekosistemov ter prilaga-
janja podnebnim spremembam iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje2014–2020.

8.8.15 Izbor upravičencev

V ukrep KOPOP se lahko vključijo vsi upravičenci. Če bo vloženih več zahtevkov kot je 
na razpolago sredstev za ta ukrep, se bodo upravičenci do plačil izbrali na podlagi meril za 
izbor, ki bodo višje točkovana in se bodo nanašala na:

• velikost kmetijskega gospodarstva;
•  območja, ki so problematična z vidika onesnaževanja kmetijskega izvora (območja, 

onesnažena zaradi fitofarmacevtskih sredstev, nitratov ipd.);
• rejo avtohtonih pasme domačih živali;
• pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin;
• vključenost v naravovarstvene aktivnosti na travinju;
• vključenost v ukrep ekološko kmetovanje.

8.8.16 Druge pomembne informacije

Povezava z drugimi ukrepi PRP 2014–2020:
•  Plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje
Ozelenitev I. stebra.

• Kombinacije ukrepa KOPOP z ukrepom ekološko kmetovanje

Možnosti kombiniranja ukrepa KOPOP z ukrepom ekološko kmetovanje iz 30 člena 
Uredbe RP/2013/EU na isti površini so prikazane v prilogi I.

• Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Upravičenci, ki so vključeni v ukrep KOPOP lahko pridobijo tudi plačila za območja z 
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe RP/2013/EU.

• Dobro počutje živali

Upravičenci, ki so vključeni v ukrep KOPOP lahko pridobijo tudi plačila za ukrep dobro 
počutje živali iz 34. člena Uredbe RP/2013/EU.

8.9 UKREP: EKOLOŠKO KMETOVANJE (30. člen)

Pravna podlaga
30. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

8.9.1 Namen

Ekološko kmetovanje pridobiva vse večji pomen tudi v slovenskem kmetijskem prostoru 
in predstavlja veliko priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest in oživitev podežel-
skih skupnosti.

Namen ukrepa ekološko kmetovanje je spodbujati kmetijska gospodarstva za izva-
janje naravi prijaznega načina kmetovanja, ki ne pomeni le prepovedi uporabe kemično 
sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in mineralnih gnojil, ampak je usmerjeno tudi v:
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• ohranjanje rodovitnosti tal;
• sklenjeno kroženje hranil na kmetijskem gospodarstvu;
• izboljševanje stanja tal, zdravja rastlin, živali in človeka;
• izvajanje vrstam in kategorijam živalim primerne reje;
• pridelavo zdravih, kakovostnih in varnih živil;
• zaščito naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak);
• aktivno varovanje okolja in biotske raznovrstnosti;
• trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri.

V okviru ukrepa se bo spodbujalo izvajanje ekološkega kmetovanja kakor tudi preusmer-
janje v ekološko kmetovanje, saj te naravi prijazne kmetijske prakse pomembno prispe-
vajo k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske 
raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, ustvarjanju delovnih mest zaradi povečane 
potrebe po delovni sili in povečane vrednosti dela na enoto proizvoda, ohranjanju kulturne 
kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

Namen ukrepa je spodbuditi tudi bio-dinamično kmetovanje, ki je najbolj zahtevna 
metoda ekološke pridelave in poleg ekoloških načel kmetovanja upošteva tudi zakonitosti 
naravnega gibanja Zemlje ter letnih časov, s tem pa prispeva k ohranjanju trajne rodovit-
nosti tal, ekološkemu ravnotežju in zdravju ter reprodukcijski sposobnosti rastlin, ki pred-
stavljajo vir zdravja v prehranski verigi človeku in živalim.

8.9.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, 
vključno z območji Natura 2000 in sistemi kmetovanja velike naravne vrednosti, ter 
stanja krajin v Evropi
Podpora za ukrep ekološko kmetovanje bo z naravi prijaznimi kmetijskimi praksami 
prispevala k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju kulturne 
kmetijske krajine in varovanju okolja.

Prednostno področje 4B: Izboljšanje upravljanja voda in zemljišč ter prispevanja k 
izpolnjevanju ciljev okvirne direktive o vodah
V okviru ukrepa ekološko kmetovanje bodo podpore namenjene aktivnostim za uporabo 
ekoloških gnojil in sredstev za varstvo rastlin, ki prispevajo k ohranjanju virov pitne vode. 
Ker je bilanca hranil na ekološki kmetiji v veliki meri uravnotežena, ekološko kmeto-
vanje s tem prispeva k varstvu podtalnice in površinskih voda pred nitrati. Poleg tega v 
ekološkem kmetijstvu tudi ni tveganja za pojav preostankov sredstev za varstvo rastlin v 
vodi.

Prednostno področje 4C: Izboljšanje upravljanja tal in obvladovanja erozije ter ravnanja 
z gnojili in pesticidi
Ukrep ekološko kmetovanje podpira take tehnologije pridelave, ki temeljijo na ravnovesju 
v sistemu tla - rastline - človek in sklenjenem kroženju hranil v tem sistemu. Na površinah, 
na katerih se ta ukrep izvaja, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev in lahko 
topnih mineralnih gnojil, rastnih regulatorjev, gensko spremenjenih organizmov ipd. 
sploh ni dovoljeno uporabljati. Zato se tal ne obremenjuje s tovrstnimi snovmi, primerna 
raba tal pa preprečuje erozijo, kar vse prispeva k izboljševanju lastnosti tal in upravljanju 
z njimi.

Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v 
kmetijstvu in izboljšanje kakovosti zraka
S podporo za ukrep ekološko kmetovanje se bo spodbujalo trajnostno 
gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri in izvajanje ustreznih 
načinov reje domačih živali, kar prispeva k zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in amoniaka.
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8.9.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe in skrb za okolje
Prispevek ukrepa ekološko kmetovanje k blaženju podnebnih sprememb in varovanju 
okolja se odraža v:

• izvajanju nadstandardnih tehnologij pridelave in reje;
• pridelavi na lokalne razmere prilagojenih sort kmetijskih rastlin;
• izvajanju načinov reje, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov;
•  pašni reji goveda z namenom zmanjšanja emisij metana pri skladiščenju živinskih gnojil.

Inovacije
Ukrep ekološko kmetovanje prispeva k inovacijam z:

• izboljšanjem tehnologij pridelave in reje;
• izvajanjem novih proizvodnih tehnologij.
• Podnebne spremembe in skrb za okolje.

8.9.4 Opis aktivnosti 

Podpore se namenjajo za izvajanje kmetovanja, ki omogoča varovanje in izboljšanje okolja, 
elementov krajine, naravnih virov in biotske raznovrstnosti ter prilagajanje podnebnim 
spremembam. Dodelijo se za prostovoljno preusmeritev ali izvajanje ekološkega kmeto-
vanja in bio-dinamičnega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES.

8.9.4 Upravičenost

Upravičeni stroški
Plačila se namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo obvezne standarde navzkrižne 
skladnosti in minimalne zahteve za uporabo gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev.

Plačila krijejo vse ali del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete 
obveznosti. Plačila lahko vključujejo tudi transakcijske stroške (do največ 20% plačila).

Upravičenci
Upravičenci do plačil za ukrep ekološko kmetovanje so kmetijska gospodarstva, ki so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmeti-
jskih gospodarstev, ter se v izvajanje tega ukrepa vključijo prostovoljno in izpolnjujejo 
predpisane pogoje in zahteve. Nosilci pravic in obveznosti upravičencev do plačil za ukrep 
ekološko kmetovanje so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Velikost kmetijskih zemljišč
Velikost skupne površine, ne glede na vrsto rabe, za katero se lahko uveljavlja plačilo za 
ukrep ekološko kmetovanje, mora biti najmanj 0,3 hektarja. Najmanjša velikost površine 
kmetijskega zemljišča iste rabe ne sme biti manjša od 0,1 hektarja, razen v primeru 
travniškega sadovnjaka in vrtnin, ko ta površina ne sme biti manjša od 0,05 hektarja.

Pogoji upravičenosti
Za vstop v ukrep ekološko kmetovanje mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje 
upravičenosti:

•  upravičenec se mora pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološkega 
kmetovanja vključiti v kontrolo najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto;

•  kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s 
predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;

•  pred vstopom v ukrep ekološko kmetovanje mora biti za kmetijsko gospodarstvo izdelan 
načrt aktivnosti, ki vključuje opis kmetijskega gospodarstva (usmeritev, način proiz-
vodnje, številka GERK-PID-a, vrste rabe zemljišč, število hektarjev, število in vrsta živali 
ipd.).
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Če se upravičenec vključi tudi v izvajanje ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko 
podnebnih plačil iz prvega do osmega odstavka 29. člena Uredbe RP/2013/EU, morajo 
biti v načrtu aktivnosti posebej opredeljene tudi vse zahteve, ki se izvajajo v okviru tega 
ukrepa.

Načrt aktivnosti se pripravi pred začetkom kampanje za uveljavljanje zahtevkov za ukrepe 
kmetijske politike in pri kasnejšem vnosu zbirne vloge služi kot osnova za vlaganje 
zahtevka za ukrep ekološko kmetovanje.

8.9.6 Obveznosti

Zahteve navzkrižne skladnosti
Pri izvajanju ukrepa ekološko kmetovanje mora upravičenec do plačil dosledno upošte-
vati zahteve navzkrižne skladnosti iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter 
dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju.

Minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev
Minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev pomenijo odgovorno 
ravnanje, ki v skrbi za rodovitna tla, zdrave posevke in čisto okolje, omogočajo pridelavo 
kakovostne hrane.

Minimalne zahteve za uporabo gnojil

Upoštevanje minimalnih zahtev za uporabo gnojil pomeni strokovno utemeljeno uporabo 
rastlinskih hranil, ki zmanjšuje tveganje za onesnaževanje kmetijskih tal in voda z ostanki 
hranil, varuje naravne vire pred potencialnim kmetijskim onesnaženjem in dopušča 
gospodarno kmetijsko pridelavo, kar se izvaja preko zahtev navzkrižne skladnosti, ki so 
določene v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske 
pogoje pri kmetovanju.

Minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev

Minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev določajo, da je ta sred-
stva potrebno uporabljati tako, da ne ogrožajo biotske raznovrstnosti širšega biotopa, v 
najmanjši možni meri obremenjujejo okolje, ne ogrožajo virov pitne vode in zdravja izva-
jalcev ukrepov varstva rastlin ter potrošnikov, kar se izvaja preko zahtev navzkrižne sklad-
nosti, ki so določene v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske 
in okoljske pogoje pri kmetovanju.

Zahteve za izvajanje ukrepa ekološko kmetovanje in primerjava z 
običajno kmetijsko prakso
Upravičenec se z vstopom v ukrep ekološko kmetovanje obveže, da bo ta ukrep ves čas 
trajanja obveznosti izvajal v skladu z vsemi predpisanimi pogoji in zahtevami.
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Običajna kmetijska praksa Zahteve pri izvajanju ukrepa

•  Pri običajni kmetijski praksi vodenje evidenc o delovnih 
opravilih ni obvezno.

•  Predpisane zahteve ravnanja za nitrate:V skladu s Prilogo 
1 Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (UL RS, 
št. 98/11, z vsemi spremembami), je vodenje evidence 
uporabe živinskih in mineralnih gnojil obvezno za vsa 
kmetijska gospodarstva, na katerih letni vnos dušika iz 
živinskih gnojil presega 350 kg N/leto, hkrati pa letna 
obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha.

•  Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredst-
va:V skladu s Prilogo 1 Uredbe o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (UL RS, št. 98/11, z vsemi spremembami), se 
na kmetijskem gospodarstvu vodijo evidence o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev na prostem in v zavarovanih 
prostorih ter o uporabi obdelanega semena po GERK-
PID-u in kulturah.

•  Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora ves čas trajanja 
obveznosti obvezno in sproti voditi evidenco o vseh 
delovnih opravilih, ki se izvajajo pri ukrepu ekološko 
kmetovanje in ne samo evidence uporabe živinskih in 
mineralnih gnojil ter evidence o uporabi fitofarmace-
vtskih sredstev na prostem in v zavarovanih prostorih. Pri 
tem se lahko uporabi obrazce MKO »Evidence o delovnih 
opravilih«. Ustreza tudi vodenje evidenc, ki jih predpiše 
organizacija za kontrolo in certificiranje ekoloških kmeti-
jskih pridelkov oziroma živil.

•  Zakon o kmetijstvu (UL RS, št 45/08, z vsemi spremem-
bami):V skladu s 17. členom morajo upravičenci, ki so 
pridobili sredstva iz naslova ukrepov kmetijske politike, 
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, 
hraniti še pet let od dneva pridobitve sredstev, razen če 
predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike, ne določajo 
drugače.

•  Upravičenec, ki mu bodo izplačana plačila iz naslova 
ukrepa ekološko kmetovanje, je dolžan na kmeti-
jskem gospodarstvu hraniti vse evidence ves čas trajanja 
obveznosti ter nato še štiri leta od dneva zadnje prido-
bitve plačil.

• V RS se kmetu ni potrebno dodatno usposabljati. •  Program usposabljanja v obsegu najmanj 10 ur letno.

•  Pri običajni kmetijski praksi pridelovalec lahko obdeluje 
kmetijska zemljišča brez pridobitve certifikata.

•  Pridobitev certifikata za ekološko pridelavo oziroma 
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, v skladu z 
Uredbo 834/2007/ES.

•  Pridobitev dokazila za bio-dinamično kmetovanje, v 
skladu s Smernicami za bio-dinamično kmetovanje.

8.9.6.1 Trajanje obveznosti
Upravičenec se z vstopom v ukrep ekološko kmetovanje obveže, da bo na kmetijskem 
gospodarstvu ta ukrep izvajal ves čas trajanja obveznosti (najmanj pet let), in sicer v skladu 
z izpolnjevanjem pogojev in zahtev za pridobitev plačila. Odstopanja od te obveznosti so 
dovoljena le v naslednjih primerih:

•  če po štiriletnem obdobju izpolnjevanja obveznosti upravičenec dokončno preneha s 
kmetovanjem, oziroma če njegov naslednik ni sposoben izpolnjevati te obveznosti;

•  če ob sklenitvi obveznosti, spremembe, ki vplivajo na kasnejše izvajanje ukrepa še niso 
bile znane, oziroma v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, kot to določa 2. člen 
Uredbe HU/2013/EU.

Če se podpora odobri za izvajanje ukrepa ekološko kmetovanje, se po preteku obveznosti 
le-ta lahko letno podaljšuje.

Primeri višje sile ali izjemnih okoliščin
V skladu z 2. členom Uredbe HU/2013/EU so primeri višje sile ali izjemnih okoliščin 
zlasti naslednji:

a)  smrt upravičenca;
b)  dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo;
c)  smrt člana kmetije;
d)  dolgotrajna nezmožnost člana kmetije za delo;
e)  razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati 

na dan sprejetja obveznosti;
f)  huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
g)  uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
h)  kužna bolezen, ki prizadene vso živino upravičenca ali njen del;
i)  izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh pred-

pisanih ukrepov;
j)  pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.);
k)  škoda na površinah, ki jo povzročijo divje živali;

Preglednica 46: Zahteve za 
izvajanje ukrepa ekološko 
kmetovanje in primerjava z 
običajno kmetijsko prakso
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l)  napad bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu zaradi katerih je potrebno ta trajni 
nasad uničiti;

m)  sprememba obsega kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, vrste dejanske 
rabe ali načina kmetovanja neodvisno od upravičenca (komasacije, zemljiške operacije, 
denacionalizacijski postopek, prisilna dražba, dedovanje, prenehanje zakupne/
najemne pogodbe) v skladu s tretjim odstavkom 47. člena Uredbe RP/2013/EU.

Smrt ali dolgotrajna nezmožnost člana kmetije za delo

Če gre za smrt ali dolgotrajno nezmožnost člana kmetije za delo, se primer višje sile 
upošteva, če je obseg dela tega člana kmetije na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 
znašal vsaj 0,5 PDM75. Član kmetije, za katerega se uveljavlja primer višje sile zaradi smrti 
ali dolgotrajne nezmožnosti za delo, mora biti ob uveljavljanju tega primera višje sile 
vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

Razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva

V primeru razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva se šteje, da je razlaščen velik 
del, če je razlastitvi podvrženih najmanj 30 % kmetijskih zemljišč v uporabi, ki morajo biti 
ob uveljavljanju tega primera višje sile vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva

Kot naravna nesreča se šteje:

• potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava;
•  neugodne vremenske razmere, kot so zmrzal, toča, led ali žled, deževje (neurje, ki skupaj 

z močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji) ali suša, slana, če povzroči 
zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijskih rastlinah;

•  množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če povzročijo 
škodo v kmetijski proizvodnji.

Za hudo naravno nesrečo se šteje, če je na kmetijskem gospodarstvu zaradi te nesreče 
prizadetih najmanj 30% kmetijskih zemljišč v uporabi, ki morajo biti ob uveljavljanju tega 
primera višje sile vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Obveznost izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje v primeru uveljavljanja primera višje sile ali izjemnih 
okoliščin

Če upravičenec uveljavlja primer višje sile ali izjemnih okoliščin, razen v primeru izjemne 
okoliščine škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali, lahko:

•  dokončno preneha z izvajanjem ukrepa, če zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin 
prevzete obveznosti ni mogoče zaključiti;

•  v zadevnem letu prekine z izvajanjem ukrepa in po odpravi posledic primera višje sile ali 
izjemnih okoliščin nadaljuje z izvajanjem tega ukrepa do zaključka prevzete obveznosti;

•  zmanjša obseg površin ali število živali, ki so vključene v ukrep, katerega izvajanje je 
zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin prizadeto ali onemogočeno.

Če je v primeru razlastitve kmetijskega gospodarstva ali naravne nesreče prizadetih manj 
kot 30% kmetijskih zemljišč v uporabi, se višja sila lahko uveljavlja le za prizadeta zeml-
jišča.

75  Izražanje obsega dela v koeficientih polnovrednih delovnih moči (PDM) temelji na razmerju med številom ur, 
letno porabljenih za delo na kmetiji, in enoletnim obsegom dela polno zaposlene osebe (1.800 ur = 1 PDM), ki 
ga uporablja nacionalna statistika delovne sile. Po popisu iz leta 2000 v Sloveniji PDM v povprečju znaša 1,2.
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Če upravičenec uveljavlja primer izjemne okoliščine škode na površinah, ki so jo povz-
ročile divje živali, lahko v zadevnem letu prekine z izvajanjem ukrepa na prizadetih 
površinah, po odpravi posledic te izjemne okoliščine pa mora z izvajanjem ukrepa nadal-
jevati do zaključka prevzete obveznosti.

Če pride do primera višje sile ali izjemnih okoliščin, upravičenec prizadete površine lahko 
nadomesti z drugimi površinami, na katerih nadaljuje z izvajanjem ukrepa do zaključka 
prevzete obveznosti.

Plačila v primeru uveljavljanja primera višje sile ali izjemnih okoliščin

Če gre za dokazan primer višje sile ali izjemnih okoliščin, se plačilo za leto, v katerem je 
prišlo do primera višje sile ali izjemnih okoliščin dodeli v celoti, če je upravičenec za to 
leto vložil zbirno vlogo z zahtevkom ter ARSKTRP v predpisanem roku in načinu sporočil 
primer nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin.

V primeru izjemne okoliščine škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali v 
zadevnem letu, se kljub spremembi stanja na teh površinah plačilo za to leto dodeli v 
celoti. Upravičenec mora v naslednjem letu površine sanirati do roka za oddajo zbirne 
vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in nadaljevati s 
prevzeto obveznostjo. Če je upravičenec v naslednjem letu površine začel sanirati, vendar 
sanacije ne bo zaključil do navedenega roka, do plačila v tem letu ni upravičen.

Obravnava primera višje sile ali izjemnih okoliščin

V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, razen v primeru komasacij, mora upravičenec 
ARSKTRP pisno obvestiti ter ji posredovati ustrezne dokaze v roku 10 delovnih dni od 
dneva, ko to lahko stori.

V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ko se ne oceni škoda v skladu s predpisi o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o odpravi posledic naravnih nesreč, se 
kot dokazilo upošteva tudi izjava o ogledu škode na kraju samem in o oceni škode, ki jo 
izdela kmetijsko svetovalna služba.

Vsako odstopanje od obveznosti se na podlagi ustrezne vloge upravičenca, posredovani 
ARSKTRP, rešuje individualno.

Če gre za dokazan primer višje sile ali izjemnih okoliščin, se neizpolnjevanje predpisanih 
pogojev in zahtev ne upošteva kot kršitev in sankcij ni.

8.9.7 Vrsta in višina podpore ter metodologija za izračun

Višina podpore
Ekološko kmetovanje

Izvajanje Preusmerjanje

• njive-poljščine ___ EUR/ha ___ EUR/ha

• vrtnine na prostem ___ EUR/ha ___ EUR/ha

• vrtnine v zavarovanih prostorih ___ EUR/ha ___ EUR/ha

•  oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi 
sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri 
orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri 
ostalih sadnih vrstah in mešanih sadnih vrstah

___ EUR/ha ___ EUR/ha

•  travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto najmanj 
50 dreves/ha

___ EUR/ha ___ EUR/ha

•  vinogradi ___ EUR/ha ___ EUR/ha

• hmeljišča ___ EUR/ha ___ EUR/ha

• drevesnice ___ EUR/ha ___ EUR/ha

• trajno travinje ___ EUR/ha ___ EUR/ha

Preglednica 47: Višina podpor 
za ukrep ekološko kmetovanje
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Višina podpore
Ekološko kmetovanje

Izvajanje Preusmerjanje

• semenarjenje ___ EUR/ha ___ EUR/ha

• čebelarjenje ___ EUR/ha ___ EUR/ha

Bo dopolnjeno, je predmet kalkulacij.

Podpora za bio-dinamično kmetovanje se dodeli kot pavšalni dodatek k plačilu za izva-
janje ekološkega kmetovanja.

Kmetijsko gospodarstvo, ki nima živali, ni upravičeno do plačila za trajno travinje iz 
naslova ukrepa ekološko kmetovanje.

Plačilo za trajno travinje je vezano na travojede živali (govedo, drobnica, konji). Spodnja 
meja obtežbe je 0,5 GVŽ na hektar travinja. Če kmetijsko gospodarstvo obtežbe 0,5 GVŽ 
na hektar travinja ne dosega, lahko pridobi plačilo za toliko površin, za kolikor je zagot-
ovljena ta obtežba. Kmetijsko gospodarstvo, ki zagotavlja obtežbo 0,5 GVŽ na hektar 
travinja ali več, pa lahko pridobi celotno višino plačila za trajno travinje.

Podroben opis metodologije in predpostavk ter parametrov za 
izračun višine podpor
Bo dopolnjeno, je predmet kalkulacij. 

Potrdilo o primernosti in natančnosti izračunov, kot ga določa 
drugi odstavek 69. člena Uredbe RP/2013/EU
Metodologijo in modelne kalkulacije za izračun višine podpor za ukrep ekološko kmeto-
vanje je izdelala in potrdila neodvisna institucija.

Spremembe podlag za izračun višine podpor v času trajanja obve-
znosti
V primeru, da se podlage in ključne predpostavke, ki so bile upoštevane v modelni kalku-
laciji za določitev višin podpor za ukrep ekološko kmetovanje bistveno spremenijo, se 
lahko v času trajanja obveznosti izvede revizija izračuna višine podpor, če je to dejansko 
pomembno za ukrep - zlasti še z vidika verjetne absorpcije v prihodnje.

Pri tem je potrebno upoštevati:

• revizijska klavzula mora biti navedena na odločbi, ki jo prejme upravičenec;
•  če je prišlo do revizije izračuna višine podpor, se vsaka nadaljnja revizija lahko izvede 

enkrat na dve leti;
•  sistem revizije izračuna višine podpor mora biti zasnovan tako, da se zmanjša možnost 

preplačila.

8.9.8 Stopnja podpore

Najmanjši/največji upravičeni stroški

Znesek

Njivske površine 600 EUR/ha

Njivske površine - semenarjenje 800 EUR/ha

Trajni nasadi 900 EUR/ha

Travinje 450 EUR/ha

Čebelarjenje Bo dopolnjeno.

V skladu s Prilogo I Uredbe RP/2013/EU najvišji znesek plačila na hektar zemljišč upra-
vičenca, ki ga je možno pridobiti za izvajanje ukrepa ekološko kmetovanje znaša za njivske 
površine 600 evrov na hektar. Ker v Sloveniji ni na razpolago zadostnih količin ekološkega 
semenskega in sadilnega materiala poljščin in zelenjadnic, poleg tega pa uvoženo ekološko 
seme ni prilagojeno na lokalne rastne razmere, je pridelovalce potrebno spodbuditi za 

Preglednica 48: Najvišji zneski 
plačil, ki jih je možno pridobiti 
za izvajanje ukrepa ekološko 
kmetovanje
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vključitev v ekološko semenarjenje. Zato najvišji znesek plačila na hektar njivskih površin 
za ekološko semenarjenje znaša 800 evrov na hektar.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Ukrep ekološko kmetovanje se financira iz javnih sredstev, pri čemer se 75 % sredstev sofi-
nancira iz EKSRP, 25 % pa iz proračuna RS.

Znižanje plačil
Plačila za ukrep ekološko kmetovanje se za površine, ki presegajo obseg 60 hektarjev post-
opno znižujejo, tako da se površinam nad določeno mejo dodeli nižji odstotek plačila. 
Površine nad 100 hektarjev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu do plačila 
niso upravičene

Površina kmetijskih zemljišč na KMG (v ha) Delež podpore (v %)

do 60 100

60–70 80

70–80 60

80–90 40

90–100 20

nad 100 0

8.9.9 Finančni okvir 

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Ekološko kmetijstvo 33.255.368,42 44.340.491,23

Plačila za preusmeritev 4.156.921,05 5.542.561,40

Plačila za izvajanje 29.098.447,37 38.797.929,82

8.9.10 Preverljivost in kontrolabilnost

Kontrolo izpolnjevanja obveznosti v zvezi z upravičenostjo do plačil za ukrep ekološko 
kmetovanje izvaja ARSKTRP.

V skladu z 69. členom Uredbe RP/2013/EU sta Organ upravljanja in ARSKTRP izdelala 
predhodno oceno preverljivost ukrepa ekološko kmetovanje in njegovo možnost nadzor-
ovanja, ki kaže … (glej prilogo CC).

V skladu z 69. členom Uredbe RP/2013/EU Organ upravljanja in ARSKTRP preverljivost 
ukrepa ekološko kmetovanje in njegovo možnost nadzorovanja ocenita tudi med izva-
janjem ukrepa. Če ocena pokaže, da zahteve v zvezi s preverljivostjo in možnostjo nadzo-
rovanja ukrepa niso izpolnjene, se ukrep ustrezno prilagodi.

Predhodna ocena preverljivosti in možnost nadzora

Preverljivost pogoja upravičenosti/zahteve

•  Upravičenec se mora pri pooblaščeni organizaciji za 
kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja vključiti 
v kontrolo najkasneje do 31.12. tekočega leta za naslednje 
leto.

•  ARSKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100 % admin-
istrativno kontrolo preko podatkov o pravočasni 
vključenosti upravičencev v kontrolo pri organizaciji za 
kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja.

•  Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja 
register kmetijskih gospodarstev.

•  ARSKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100 % adminis-
trativno kontrolo preko registra kmetijskih gospodarstev.

•  Pred vstopom v ukrep ekološko kmetovanje mora biti 
za kmetijsko gospodarstvo izdelan načrt aktivnosti, ki 
vključuje opis kmetijskega gospodarstva (usmeritev, način 
proizvodnje, številka GERK-PID-a, vrste rabe zemljišč, 
število ha, število in vrsta živali ipd.).

•  ARSKTRP pogoj upravičenosti preverja s 100 % admin-
istrativno kontrolo ob vnosu zahtevka za ukrep ekološko 
kmetovanje.

Preglednica 51: Vrste aktiv-
nosti - 32. člen

Preglednica 49: Znižanje plačil 
za ukrep ekološko kmetovanje 
glede na obseg kmetijskih 
zemljišč na kmetijskem gospo-
darstvu

Preglednica 50: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 30. člena
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Preverljivost pogoja upravičenosti/zahteve

•   Upravičenec se obveže, da bo ukrep ekološko kmetovanje 
ves čas trajanja obveznosti izvajal v skladu s predpisanimi 
pogoji in zahtevami.

•  ARSKTRP izvajanje zahteve preverja s 100 % adminis-
trativno kontrolo preko certifikata za ekološko pridelavo 
oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki 
je pridobljen v skladu z Uredbo 834/2007/ES, ali dokazila 
za bio-dinamično kmetovanje, ki je pridobljen v skladu s 
Smernicami za bio-dinamično kmetovanje.

•  Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora ves čas trajanja 
obveznosti obvezno in sproti voditi evidenco o vseh 
delovnih opravilih, ki se izvajajo pri ukrepu ekološko 
kmetovanje.

•  Obveznost vodenja evidence o vseh delovnih opravilih, ki 
se izvajajo pri ukrepu ekološko kmetovanje, preverja orga-
nizacija za kontrolo in certificiranje ekološkega kmeto-
vanja. ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju 
samem in s 100 % administrativno kontrolo preko navz-
križnega preverjanja ugotovitev s strani organizacije za 
kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja.

•  Upravičenec, ki mu bodo izplačana plačila iz naslova 
ukrepa ekološko kmetovanje, je dolžan na kmeti-
jskem gospodarstvu hraniti vse evidence ves čas trajanja 
obveznosti ter nato še štiri leta od dneva zadnje prido-
bitve plačil.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s kontrolo na kraju samem.

•  Izobraževalni program v obsegu najmanj 10 ur letno. •  ARSKTRP zahtevo preverja s 100 % administra-
tivno kontrolo preko računalniške aplikacije »Evidenca 
izobraževanja kmetijskih gospodarstev«, ki vključuje 
podatke o udeležbi upravičencev na izobraževalnih 
programih.

•  Pridobitev certifikata za ekološko pridelavo oziroma 
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, v skladu z 
Uredbo 834/2007/ES.

•  Pridobitev dokazila za bio-dinamično kmetovanje, v 
skladu s Smernicami za bio-dinamično kmetovanje.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s 100 % administrativno 
kontrolo na podlagi seznama kmetijskih gospodarstev, ki 
so pridobila:

•  certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo 
kmetijskih pridelkov oziroma živil, v skladu z Uredbo 
834/2007/ES;

•  dokazilo za bio-dinamično kmetovanje, v skladu s 
Smernicami za bio-dinamično kmetovanje.

•  Velikost skupne površine, ne glede na vrsto rabe, za katero 
se lahko uveljavlja plačilo za ukrep ekološko kmetovanje, 
mora biti najmanj 0,3 ha. Najmanjša velikost površine 
kmetijskega zemljišča iste rabe ne sme biti manjša od 0,1 
ha, razen v primeru travniškega sadovnjaka in vrtnin, ko ta 
površina ne sme biti manjša od 0,05 ha.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s 100 % administrativno 
kontrolo preko zbirne vloge in registra kmetijskih gospo-
darstev ter s kontrolo na kraju samem.

•  Gostota dreves mora biti pri oljčnikih najmanj 150 dreves/
ha, pri orehu in kostanju najmanj 100 dreves/ha ter ostalih 
sadnih vrstah in mešanih sadnih vrstah najmanj 200 
dreves/ha.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s 100 % administrativno 
kontrolo preko zbirne vloge in registra kmetijskih gospo-
darstev ter s kontrolo na kraju samem.

•  Gostota dreves v travniških visokodebelnih sadovnjakih 
mora biti najmanj 50 dreves/ha.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s 100 % administrativno 
kontrolo preko zbirne vloge in registra kmetijskih gospo-
darstev ter s kontrolo na kraju samem.

•  Spodnja meja obtežbe travojedih živali mora biti 0,5 GVŽ/
ha trajnega travinja.

•  ARSKTRP zahtevo preverja s 100 % administrativno 
kontrolo preko zbirne vloge in registrov rejnih živali 
(govedo, drobnica, konji) ter s kontrolo na kraju samem.

8.9.11 Preprečevanje nepotrebnega tveganja za napake

V izogib težavam pri izvajanju ukrepa ekološko kmetovanje in za zmanjševanje stopnje 
napake se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

•  ARSKTRP bo s strani MKO pridobila podatke glede vključenosti upravičencev v 
kontrolo, v katero se morajo vključiti najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje 
leto. Na podlagi teh podatkov, bo ARSKTRP lahko že ob vnosu zbirne vloge in zahtevkov 
opredelila, ali upravičenec sploh lahko vloži zahtevek za ukrep ekološko kmetovanje. 
Upravičencu, ki ne bo pravočasno vključen v kontrolo ekološkega kmetovanja, ne bo 
dana možnost, da poda zahtevek za ta ukrep.

•  Če pred oddajo zahtevka za ukrep ekološko kmetovanje ne bo izdelan načrt aktivnosti, 
zahtevka ne bo mogoče vložiti.

•  Upravičencu, ki se bo vključil tudi v izvajanje ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko 
podnebnih plačil iz prvega do osmega odstavka 29. člena Uredbe RP/2013/EU, ne bo 
dana možnost, da poda zahtevek za nedovoljene kombinacije tega ukrepa z ukrepom 
ekološko kmetovanje.
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Da bi bili upravičenci ustrezno seznanjeni z vsemi pogoji in zahtevami za izvajanje ukrepa 
ekološko kmetovanje, je:

• podan razumljiv in nedvoumen opis pogojev upravičenosti in zahtev;
• uvedeno obvezno vsakoletno 10-urno usposabljanje;
•  predvideno vsakoletno obveščanje in informiranje upravičencev glede njihovih 

obveznosti pri izvajanju ukrepa ekološko kmetovanje (v okviru vsakoletne kampanje za 
uveljavljanje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike in tekom leta).

8.9.12 Usposabljanje in svetovanje

Z namenom boljšega, učinkovitejšega in k rezultatom usmerjenega izvajanja ukrepa 
ekološko kmetovanje, bodo s tem ukrepom povezane vsebine vključene tudi v podpore za 
usposabljanje in svetovanje iz 15. in 16. člena Uredbe RP/2013/EU.

8.9.13 Revizijska klavzula

V primeru sprememb nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU, se obstoječe obveznosti 
za ukrep ekološko kmetovanje uskladijo s temi spremembami.

Obveznosti, prevzete na podlagi določil 30. člena Uredbe RP/2013/EU, se v primeru spre-
memb ustreznih obveznih standardov in zahtev iz drugega odstavka 30. člena navedene 
uredbe, vzpostavljenih na podlagi Uredbe HU/2013/EU, dodatnih minimalnih zahtev za 
uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter drugih obveznih zahtev, ki jih predpisuje 
nacionalna zakonodaja, lahko prilagodijo tem spremembam.

Obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje se v času izvajanja lahko prilagodijo, če je prila-
goditev teh obveznosti ustrezno utemeljena glede na zastavljene cilje. Te prilagoditve se 
nanašajo tudi na uporabo novih tehnologij in pripomočkov pri izvajanju ukrepa ekološko 
kmetovanje ter podaljšanje trajanja obveznosti.

Če se ukrep ekološko kmetovanje nadaljuje po preteku tekočega programskega obdobja, 
se omogoči njegova prilagoditev pravnemu okviru naslednjega programskega obdobja.

Če upravičenec navedenih sprememb in prilagoditev ne sprejme, njegova obveznost izva-
janja ukrepa ekološko kmetovanje preneha, pri čemer mu prejetih sredstev za obdobje, ko 
je obveznost veljala, ni potrebno vrniti.

8.9.14 Splošna pravila, povezana s plačili na površino

Prenos kmetijskega gospodarstva in zemljišč
Če se celotno zemljišče ali del zemljišča, na katerega se nanaša obveznost za ukrep ekološko 
kmetovanje, ali celotno kmetijsko gospodarstvo prenese na drugo osebo v obdobju, za 
katero se je prevzela obveznost kot pogoj za odobritev plačila, lahko obveznost ali del 
obveznosti, ki ustreza prenesenemu zemljišču, za preostanek obdobja prevzame ta druga 
oseba ali pa obveznost preneha veljati in se ne zahteva povračilo za obdobje, v katerem je 
obveznost veljala.

Povečanje površin kmetijskega gospodarstva
Če se površina kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu poveča v času trajanja 
obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje, se v to obveznost lahko vključijo tudi te dodatne 
površine za preostanek obdobja obstoječe obveznosti, ali pa se obstoječa obveznost lahko 
nadomesti z novo obveznostjo.

V primeru povečanja obstoječe obveznosti je potrebno zagotoviti, da je to povečanje 
površin:

• koristno za izvajanje ukrepa ekološko kmetovanje;
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•  utemeljeno glede na okoljske vplive, dolžino preostanka obdobja in obseg dodatnih 
površin

• ter ne vpliva na učinkovitost kontrole nad izvajanjem ukrepa.

Pri povečanju obstoječe obveznosti se upošteva prvotno trajanje obveznosti, to pomeni, 
da se nadaljuje obveznost izvajanja ukrepa iz prvega leta začete obveznosti.

Če se obstoječa obveznost zaradi povečanja površin nadomesti z novo obveznostjo, 
morajo biti zahteve vsaj tako stroge kot pri prvi obveznosti. Nova obveznost, ki vključuje 
tudi dodatne površine, traja najmanj 5 let.

Administrativni postopki
Administrativne postopke za dodeljevanje sredstev za ukrep ekološko kmetovanje izvaja 
ARSKTRP ob uporabi IAKS.

Način vlaganja zahtevkov za plačila iz naslova ukrepa ekološko kmetovanje je določen z 
uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, dodelitev sredstev pa poteka v skladu 
z uredbo, ki ureja plačila za ukrepe ohranjanja in izboljševanja ekosistemov ter prilaga-
janja podnebnim spremembam iz PRP 2014–2020.

Kontrola in sankcioniranje
Kontrola nad izvajanjem ukrepa in spremljanje porabe sredstev se izvaja v skladu z Uredbo 
HU/2013/EU in Uredbo RP/2013/EU.

Sankcijski sistem je vzpostavljen v skladu s 65. členom Uredbe HU/2013/EU in se upora-
blja za vse nepravilnosti, ki zadevajo izplačila na podlagi površin in/ali živali. Vse ostale 
nepravilnosti se sankcionirajo na podlagi Kataloga kršitev in sankcij, ki je določen s pred-
pisom, ki ureja plačila za ukrepe ohranjanja in izboljševanja ekosistemov ter prilagajanja 
podnebnim spremembam iz PRP 2014–2020.

8.9.15 Izbor upravičencev

V ukrep ekološko kmetovanje se lahko vključijo vsi upravičenci. Če bo vloženih več 
zahtevkov kot je na razpolago sredstev za ta ukrep, se bodo upravičenci do plačil izbrali na 
podlagi meril za izbor, ki bodo višje točkovana in se bodo nanašala na:

• tržno usmerjenost kmetijskega gospodarstva;
• vključenost v ekološko semenarjenje;
• vključenost v ekološko čebelarjenje;
•  vključenost v ukrep kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil iz prvega do 

osmega odstavka 29. člena Uredbe RP/2013/EU;
•  vključenost v izvajanje naravovarstvenih aktivnosti na travinju v okviru ukrepa kmeti-

jsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil iz prvega do osmega odstavka 29. člena 
Uredbe RP/2013/EU;

• rejo avtohtonih pasme domačih živali;
• pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin.

8.9.16 Druge pomembne informacije

Povezava z drugimi ukrepi PRP 2014–2020 
•  Plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje
V skladu z Uredbo NP/2013/EU je za kmete, ki izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 
834/2007, treba zaradi priznanih ugodnih vplivov ukrepa ekološko kmetovanje na okolje 
uporabiti zeleno komponento, ne da bi izpolnjevali kakršne koli dodatne obveznosti. 
Kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 29. člena Uredbe (ES) št. 834/2007, so 
zaradi tega upravičeni do plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje. To pomeni, da so ekološki kmetje avtomatsko upravičeni do plačila.

• Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
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Upravičenci, ki so vključeni v preusmerjanje v ekološko kmetovanje in so tržno usmerjeni, 
so upravičeni do plačil za kritje stroškov kontrole in analiz ter administrativnih stroškov, v 
skladu s 17. členom Uredbe RP/2013/EU.

• Naložbe v fizična sredstva
Upravičenci, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje, pridobijo večje število točk v 
postopku izbora upravičencev za financiranje naložb iz 18. člena Uredbe RP/2013/EU.

• Mladi kmetje in nekmetijske dejavnosti na podeželskih območjih
Upravičenci, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje, pridobijo večje število točk v 
postopku izbora upravičencev za dodelitev pomoči za zagon podjetja za mlade kmete in 
nekmetijske dejavnosti na podeželskih območjih iz 20. člena Uredbe RP/2013/EU.

• Kombinacije z ukrepom kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil
Možnosti kombiniranja z ukrepom kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil iz 
prvega do osmega odstavka 29. člena Uredbe RP/2013/EU so prikazane v prilogi I.

• Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
Upravičenci, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje lahko pridobijo tudi plačila za 
območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz 32. člena Uredbe RP/2013/EU.

• Dobro počutje živali
Upravičenci, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje ne morejo pridobiti plačil za 
ukrep dobro počutje živali iz 34. člena Uredbe RP/2013/EU.

…

8.10  UKREP: PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEB-
NIMI OMEJITVAMI (32. člen)

Pravna podlaga
32. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

8.10.1 Namen

Namen ukrepa je ohranitev in nadaljnja obdelanost kmetijskih zemljišč v območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Izravnalno plačilo je potrebno zaradi 
dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in bo prispevalo k ohranjanju in 
spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih 
območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Na podlagi 5. odstavka 33. člena Uredbe RP/2013/EU Slovenija v PRP 2014–2020 dodaja:

(a) obstoječo razmejitev na podlagi odstavka  2 in spremenjeno razmejitev na podlagi 
odstavka 4,
(b) novo razmejitev območij iz odstavka 3.

Hribovska in gorska območja (obdrži se obstoječa razmejitev)
Hribovska in gorska območja so tista območja, za katere je značilna precejšnja omejenost 
možnosti uporabe zemljišč in dražjo uporabo specialne mehanizacije. Zaradi višje 
nadmorske višine je skrajšana vegetacijska doba. V kombinaciji s strmimi nagibi je v 
hribovsko gorskih območjih omejena uporaba mehanizacije in zožena možnost izbire 
primernih rastlin. Na nižji nadmorski višini so preveč strmi nagibi za uporabo običajne 
mehanizacije in zahtevajo uporabo zelo drage opreme. Ovire na nižjih nadmorskih 
višinah so potemtakem enakovredne z omejeno možnostjo kmetijske rabe zemljišč na 
višji nadmorski višini. Določitev hribovsko gorskih območij upošteva oba kriterija za 
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razmejitev teh območij v skladu z Uredbo 1257/99, ki sta: nadmorska višina in nagib. Za 
preračun so bili uporabljeni podatki nadmorske višine in nagiba iz digitalnega modela 
reliefa za Slovenijo (DMR 25×25 m).

Digitalni model reliefa 25×25m je kompleksna slika reliefa, ki vključuje višinske točke, 
značilne linije in točke kot tudi geomorfološke lastnosti. Digitalni model višin tvori 
mreža višinskih točk. Digitalni model reliefa in digitalni model višin se uporabljata v 
kartografiji, prostorskem planiranju geografskem informacijskem sistemu, telekomunik-
acijah ipd. Razvoj digitalnega modela višin za celo Slovenijo sega v zgodnja sedemdeseta 
leta. V času projekta je sredi devetdesetih Geodetska uprava Republike Slovenije začela 
s sistematskim pridobivanjem podatkov potrebnih za digitalni model višin z resolucijo 
celice 25×25 m (DMR 25). Omenjeni model višin je izdelan z uporabo fotogrametričnih 
metod in ustrezno dopolnjen z digitalnimi ortofoto načrtov (DOF 5). Osnovni podatki so 
ciklični fotografski zračni posnetki Slovenije (CAS) v merilu 1:17.500.

Hribovska in gorska območja v Sloveniji izpolnjujejo kriterije, ki so:

• povprečna nadmorska višina najmanj 700 metrov ali
•  povprečni nagib najmanj 20 %; najmanj 50 % računane površine izpolnjuje kriterij 

nagiba (večje vodne površine so izključene iz preračuna) ali
•  istočasno povprečna nadmorska višina najmanj 500 metrov in povprečni nagib najmanj 

15 %.

Homogena manjša območja, ki ne izpolnjujejo kriterija za hribovsko in gorsko območje, 
so pa obkrožena s hribovsko gorskim območjem, se štejejo kot hribovsko in gorska 
območja, če je območje:

• manjše ali enako petim katastrskim občinam ali
•  večje kot pet katastrskih občin in hkrati izkazuje kriterije slabše proizvodne sposobnosti 

tal in je delež slabših kategorij najmanj 75 %.

Šteje se, da je območje obkroženo s hribovskim in gorskim območjem v skladu s prejšnjim 
odstavkom, če je:

• najmanj 90% zadevnega območja obkroženih s hribovskim in gorskim območjem, ali
•  najmanj 40% zadevnega območja obkroženih s hribovskim in gorskim območjem in 

preostali del območja meji na reko, morje ali državno mejo (skupaj najmanj 90%).

Območje je opredeljeno kot hribovsko in gorsko tudi v primeru, če se zadevna katastrska 
občina dotika meje hribovsko gorskega območja in del katastrske občine v celoti izpol-
njuje kriterije za razmejitev v hribovsko in gorsko območje. Del katastrske občine, ki 
ne izpolnjuje kriterijev, ni vključen v hribovsko in gorsko območje. V vsakem primeru 
najmanjša velikost dela katastrske občine ne more biti manjše od 7 hektarjev.

Hribovsko in gorsko območje pokriva okoli 72 % površine Slovenije in vključuje gorske 
predele Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Pohorja in hribovska območja 
osrednje Slovenije.

Do potrditve reforme se za območja s pomembnimi naravnimi omejitvami in območja s 
posebnimi omejitvami uporablja veljavna razvrstitev iz PRP 2007–2013.

Območja, ki niso gorska območja in imajo pomembne naravne 
omejitve
Po sprejemu reforme se namesto dosedanjih drugih OMD določi nova razmejitev na 
podlagi predlaganih kriterijev iz priloge II in določil člena 33 Uredbe RP/2013/EU.

Območja s posebnimi omejitvami
Po sprejemu reforme se obdrži dosedanja razmejitev za območja s posebnimi omejitvami 
razen v delu, kjer bodo izpolnjeni pogoji za vključitev v območja s pomembnimi nara-
vnimi omejitvami.
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8.10.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 4A: Obnova, ohranjanja in povečanja biotske raznovrstnosti, 
vključno z območji Natura 2000 in sistemi kmetovanja velike naravne vrednosti, ter 
stanja krajin v Evropi

8.10.3 Opis aktivnosti

Vrsta aktivnosti Opis aktivnosti Prednostno področje

Plačila območjem z nara-
vnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami

Dodelitev neposrednega plačila na 
hektar kmetijskih zemljišč kmetom na 
gorskih območjih in drugih območjih 
z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami

4A

8.10.4 Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

V okviru te dejavnosti se dodeli neposredno plačilo na hektar kmetijskih zemljišč kmetom 
na gorskih območjih in drugih območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 4A

8.10.5 Vrsta podpore

Podpora se izvaja v obliki letnega plačila na hektar kmetijskih zemljišč.

 8.10.6 Upravičenost

Upravičenci
Izravnalna plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev za obdelana kmetijska 
zemljišča na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Kriteriji upravičenosti
• Kmetijsko gospodarstvo mora izpolnjevati zahteve navzkrižne skladnosti;
•  Najmanjša skupna površina na kmetijskem gospodarstvu, za katero je mogoče pridobiti 

izravnalno plačilo, je 1 hektar;
•  Upravičenci se obvežejo, da bodo na območjih, določenih v skladu s 33. členom Uredbe 

RP/2013/EU , še naprej opravljali svojo kmetijsko dejavnost.

8.10.7 Stopnja podpore

Za območja, ki se nanašajo na 33. člen Uredbe RP/2013/EU, se uvedejo različna izrav-
nalna plačila v skladu z 32. členom Uredbe RP/2013/EU. Višina izravnalnega plačila je 
odvisna od razvrstitve kmetijskih gospodarstev v eno izmed kategorij, ob upoštevanju 
razmejitve OMD in okoljskih značilnosti posameznega območja. Za namene diferencia-
cije plačil je izračune izdelal Kmetijski inštitut Slovenije. 

Višina izravnalnega plačila je odvisna od števila točk v registru KMG v OMD. Kmetijski 
inštitut Slovenije je pripravil študijo za izdelavo registra kmetij v OMD in modelni izračun 
izravnalnih plačil (Referenca: Kmetijski inštitut Slovenije; Rednak s sodelavci, 2007)

Iz študije izhaja:

•  Raven izravnalnih plačil na hektar je določena tako, da je lastna cena proizvoda, proizve-
denega v manj ugodnih pogojih, enaka lastni ceni proizvoda, proizvedenega v ugodnih 
pogojih.

• Točkovanje kmetij temelji na upoštevanju naslednjih omejitvenih dejavnikov:
•  standardni: nagib kmetijskih zemljišč, parcelna razdrobljenost, podnebne 

razmere v povezavi z nadmorsko višino, talni potencial,

Preglednica 52: Vrste aktiv-
nosti - 32. člen
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•  regionalno specifični: kraško površje, poplavno območje, erozijsko območje, 
območje močnih vetrov.

Formula za izračun OMD plačila je sledeča:

OMD plačilo/ha = št. točk KMG × vrednost točke

Vrednost točke je 0,40 evra.

Plačila se za površine, ki presegajo obseg 60 hektarjev, postopno znižujejo tako, da se 
površinam nad določeno mejo dodeli nižji odstotek OMD plačila v skladu s spodnjo 
tabelo. Površine nad 100 hektarjev kmetijskih zemljišč na KMG niso več upravičene do 
OMD plačila.

Površina kmetijskih zemljišč na KMG (v ha) Delež podpore (v %)

do 60 100

60–70 80

70–80 60

80–90 40

90–100 20

nad 100 0

Najnižji in najvišji znesek plačila na hektar je določen v Prilogi I in znaša:

• Najnižji znesek: 25 evrov,
•  Najvišji znesek: 250 evrov oziroma 300 evrov v gorskih območjih iz 32 (2) člena Uredbe 

RP/2013/EU.
V primerih, ko so na kmetijskem gospodarstvu prisotni najtežji pridelovalni pogoji in 
omejitve kmetovanja, lahko znaša podpora na hektar kmetijskih zemljišč tudi več, kot je 
določeno v Prilogi I Uredbe RP/2013/EU.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.10.8 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Plačila za območja z naravnimi omejitvami 208.511.160,00 278.014.880,00

Plačila za gorska območja 163.283.858,95 217.711.811,93

Plačila za druga območja 18.456.729,47 24.608.972,63

Plačila za območja s specifičnimi omejitvami 26.770.571,58 35.694.095,44

V skladu s finančnim načrtom (Poglavje 10). 

8.10.9 Preverljivost in kontrolabilnost

Bo dopolnjeno.

8.11 UKREP: DOBRO POČUTJE ŽIVALI (34 . člen)

Pravna podlaga
34. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Preglednica 53: Postopno 
zniževanje OMD plačil

Preglednica 54: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 32. člena
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8.11.1 Namen

V živinoreji se povečujejo zahteve glede zagotavljanja živalim prilagojene reje. Zdravje 
in dobro počutje živali sta pomembna vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki 
vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Zato je dobro počutje živali v družbi vse bolj 
pomembno področje, saj so etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter varnost in kako-
vost živil vse pomembnejši cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. 

Ker gre za zavedanje, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo 
ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z 
rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobro počutje živali. 

Dobro počutje živali temelji na petih svoboščinah (five freedoms), ki jih je oblikoval 
Strokovni svet za zaščito rejnih živali (Farm Animal Welfare Council) iz Velike Britanije. 
To so:

• zagotavljanje pitne vode in krme, 
• primerno okolje, ki nudi zavetje in udoben prostor za počitek, 
• preprečevanje bolečin, poškodb in bolezni s preventivo, diagnostiko in zdravljenjem, 
• preprečevanje strahu in neugodja s humanim ravnanjem ter 
• nudenje bivalnih pogojev, v katerih lahko živali izražajo normalno obnašanje.

Glede na navedeno je namen ukrepa spodbujanje rejcev k zagotavljanju dobrega počutja 
živali z dodeljevanjem podpore rejcem, ki prostovoljno prevzamejo obveznosti s področja 
dobrega počutja živali, ki presegajo relevantne obvezne standarde. 

8.11.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo 
prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega počutja živali
Ukrep bo s podporo rejcem, ki prostovoljno prevzamejo obveznosti s področja dobrega 
počutja živali, ki presegajo relevantne obvezne standarde, prispeval k zagotavljanju 
dobrega počutja živali. Zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev bo ukrep nudil tudi 
možnost za vzpostavitev sheme kakovosti.

8.11.3 Prispevek k horizontalnim temam

Podnebne spremembe – od krme in krmnih obrokov so odvisni številni dejavniki, ki 
vplivajo na počutje živali, od tveganj za prebavne in presnovne motnje (acidoza, ketoza, 
poporodna ohromelost) do bolezni parkljev in dovzetnosti za vročinski stres. S spodbu-
janjem rejcev k preprečevanju nekaterih od navedenih motenj oziroma bolezni, bo ukrep 
prispeval tudi k blaženju podnebnih sprememb, saj je na primer z optimiranjem razmerja 
med energijo in beljakovinami v obrokih za krave možno zmanjšati izpuste dušikovega 
oksida, ki je pomemben toplogredni plin.

Skrb za okolje – z zagotavljanjem živalim prilagojene reje se zmanjšuje tudi pritisk na 
okolje, na primer z zmanjševanjem gostote naseljenosti živali, ki je značilna za intenzivno 
rejo, ter s spodbujanjem reje na nastilju, saj je hlevski gnoj, ki pri tem nastaja, v primerjavi 
z gnojevko, z vidika varstva okolja predvsem pa podzemnih voda, bolj sprejemljiv. 

Inovacije – v manjši meri bo ukrep lahko spodbudil tudi iskanje inovativnih rešitev glede 
prostorskih pogojev, tehnologij in ravnanja z rejnimi živalmi pri zagotavljanju zahtev 
dobrega počutja živali.
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8.11.4 Opis aktivnosti

V ukrep se lahko vključijo kmetijska gospodarstva, ki redijo krave molznice ali prašiče. 
Zahteve za izvajanje ukrepa so razdeljene na dva dela in sicer splošne, ki jih morajo izpol-
niti vsi rejci ne glede na vrsto živali, ki jo redijo in na dodatne zahteve, ki se nanašajo na 
krave molznice ali prašiče. Rejci morajo poleg splošnih zahtev izvajati najmanj še eno 
dodatno zahtevo. Dodatne zahteve se lahko kombinirajo.

Splošne zahteve
•  rejec mora skupaj z zootehnikom in veterinarjem izdelati program dobrega počutja 

živali,
• vsaj en član kmetijskega gospodarstva mora opraviti izobraževanje s področja ukrepa. 

Dodatne zahteve:

a) Krave molznice

•  Kategorija živali: krave molznice 
Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

• Preprečevanje šepavosti:
•  redno vzdrževanje parkljev: rejec mora voditi evidenco 

vzdrževanja parkljev, iz katere mora biti razvidna 
najmanj številka krave, datum obrezovanja parkljev in 
izvajalec storitve (izvajalec je lahko tudi rejec sam); 

•  obvladovanje acidoze vampa in zdravstvenega stanja 
živali: rejec mora zagotoviti, da delež vzorcev mleka 
posameznih krav v kontroli prireje mleka z razmerjem 
med maščobami in beljakovinami (RMB) <1,0 ne 
presega 25 %. 

•  Pri običajni rejski praksi redno vzdrževanje parkljev 
in vodenje evidence o tem opravilu ter zagotavljanje 
razmerja maščobami in beljakovinami ni obvezno.

Obvladovanje mastitisa:
• spremljanje števila somatskih celic

•  rejec mora na ravni celotne črede zagotoviti manj kot 
250.000 somatskih celic na ml mleka (povprečje na 
letni ravni) ali 

•  rejec mora glede na predhodno leto na ravni celotne 
črede zmanjšajo število somatskih celic za 100.000 na 
ml, če je bilo število somatskih celic v predhodnem 
letu nad 400.000, ali za 50.000 na ml, če je bilo število 
somatskih celic v predhodnem letu pod 400.000;

•  z namenom učinkovitejšega zdravljenja mastitisa mora 
rejec, v skladu s programom zdravstvenega varstva, vsaj 
od 5 % krav s kliničnim mastitisom oziroma, če ta delež 
pomeni manj kot eno žival, vsaj od ene krave, oddati vzorce 
mleka v preiskavo s katero se določi povzročitelje okužbe in 
eventualno rezistenco povzročiteljev na antibiotike.

•  V skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta(ES) 
št. 853/2004 o posebnih higienskih pravilih za živila 
živalskega izvora, Prilogo III, Oddelkom IX ima surovo 
kravje mleko lahko največ 400.000 somatskih celic na ml 
(Geometrijsko povprečje v obdobju treh mesecev z vsaj 
enim vzorcem mesečno, razen če so proizvodne ravni 
precej različne glede na sezono.) 

Preglednica 55: Dodatne 
zahteve za krave molznice.
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• Kategorija živali: Krave molznice in telice nad 6 mesecev starosti
Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

•  Reja prosta virusa Bovine virusne diareje (BVD): prido-
bitev statusa: reja prosta na virus BVD (v skladu s pred-
pisanim programom).

V Sloveniji za rejce vključitev v program izkoreninjenja 
(eradikacije) BVD ni obvezna.

• Zagotavljanje gibanja na prostem: •  V skladu z 8. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (UL 
RS, št. 51/2010 in 70/2010) mora biti živalim zagotovljena 
svoboda gibanja, primerna njihovi vrsti, pasmi, starosti, 
stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, ki preprečuje 
nepotrebno trpljenje ali poškodbe živali. Če je žival stalno 
ali redno privezana ali zaprta, ji je treba zagotoviti dovolj 
prostora v skladu z njenimi fiziološkimi in etološkimi potre-
bami.

•  Izpust za živali. Na kmetiji, ki nima možnosti 
izvedbe paše, mora rejec zagotoviti izpust. Kot 
izpust velja utrjena zunanja površina ob hlevu, ki 
je velika najmanj 5 m2/GVŽ in je vsem živalim 
na voljo najmanj 1 uro na dan vsaj 200 dni na leto 
(vezana reja) oziroma najmanj 3 m2/GVŽ, če je 
živalim na voljo 24 ur dnevno (prosta reja).

•  Paša:v obdobju od 1. maja do 30. septembra je 
živalim omogočena paša, razen kadar vremenske 
ali zdravstvene razmere tega ne dopuščajo.

• Zagotavljanje ustreznih pogojev v hlevu: •  9. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (UL RS, št. 51/2010 
in 70/2010) določa:

•  (1) Materiali za gradnjo objektov, prostorov za nastanitev, 
boksov in opreme, s katerimi pridejo živali v stik, ne smejo 
biti škodljivi za živali. Biti morajo dovolj odporni in prim-
erni za temeljito čiščenje in razkuževanje. 

•  (2) Objekti in oprema morajo biti urejeni tako, da ne poško-
dujejo živali. 

•  (3) Toplota, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracija 
plinov, higiena in intenzivnost hrupa v prostorih, kjer so 
živali, morajo ustrezati njihovi vrsti in stopnji razvoja, prila-
goditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter 
higienskim pogojem. 

•  (4) Živali v objektih ne smejo biti stalno v temi. Kjer ni 
dovolj naravne svetlobe, mora biti zagotovljena primerna 
umetna svetloba. V primeru uporabe umetne svetlobe je 
treba določiti čas za počitek, ko morajo biti živali v temi. 

• osvetlitev:

•  naravna osvetlitev: odprtine namenjene osvetlitvi 
(okna, vrata, odprte stene) predstavljajo vsaj 1/20 
talne površine hleva,

• i ntenzivnost umetne osvetlitev mora biti vsaj 150 lux;

• napajanje živali:

•  vezana reja; minimalni pretok vode v skodeličnem 
napajalniku je 8 l/min,

•  prosta reja: v primeru napajalnega korita vsaj 6 
cm dolžine napajalnega korita na kravo; v primeru 
skodeličnih napajalnikov mora biti vsaj 1 napa-
jalnik (s pretoka 15 l/min) na 10 krav; 

• prezračevanje hleva:

•  zaprti hlevi: nameščen je sistem za aktivno prez-
račevanje,

•  odprti hlevi: vsaj na eni ena strani hleva so odprtine 
visoke najmanj 1 m, ki omogočajo nemoteno izmen-
javo zraka, prostorski volumen hleva mora biti vsaj 
35 m3/kravo in hlev mora imeti odprto sleme;

• Kategorija živali: Sesna teleta
Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

Dekornuacija telet ženskega spola:
Rožne nastavke je treba na predpisan način odstraniti 
pri starosti telet od 3 do 5 tednov. Vsak poseg mora biti 
vpisan v dnevnik veterinarskih posegov. 

Pri običajni rejski praksi dekornucija telet ženskega spola ni 
obvezna

Zagotavljanje ustrezne klime za teleta (in za njihove 
matere v hlevu):
teleta so vsaj do 4. tedna starosti na prostem v iglujih.

Zagotavljanje ustrezne klime za teleta (in za njihove matere 
v hlevu):
teleta so vsaj do 4. tedna starosti na prostem v iglujih.

b) Prašiči

• Kategorija živali: Plemenske svinje in mladice
Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

Skupinska reja z izpustom:
• živali imajo stalen dostop do izpusta,
•  površina izpusta za breje svinje in mladice je 1,3 m2 na 

žival, pri majhnih skupinah mora biti površina izpusta 
vsaj 6 m2, z minimalno dolžino krajše stranice 2 m,

•  dodatna ponudba voluminozne krme – v izpustu so 
nameščene jasli za mrvo ali slamo.

Pri običajni rejski praksi izpust za živali ni obvezen. Pravilnik 
o zaščiti rejnih živali (UL RS, št. 51/2010 in 70/2010) v 33. 
členu le določa, da morajo biti svinje in mladice v času od 
4 tednov po osemenitvi do enega tedna pred pričakovano 
prasitvijo nameščene v skupine.

Preglednica 56: Dodatne 
zahteve za krave molznice in 
telice nad 6 mesecev starosti.

Preglednica 57: Dodatne 
zahteve za sesna teleta.

Preglednica 58: Dodatne 
zahteve za plemenske svinje  
in mladice.
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Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

10% večja talna površina na žival v skupinskih boksih od 
predpisane:
•  minimalna neovirana talna površina za živali v skupini 

mora biti na mladico po osemenitvi 1,80 m2, na svinjo 
pa 2,48 m2, 

•  če je v skupini pet ali manj živali, mora biti, glede na 
podatke iz prejšnje alinee, talna površina na žival večja 
za 10 %, če pa je v skupini 40 ali več živali, je lahko talna 
površina na žival manjša za 10%,

•  za breje živali mora biti minimalna površina polnih tal 
1,05 m2 na mladico in 1,43 m2 na svinjo, največ 15 % te 
površine lahko predstavljajo drenažne odprtine.

22. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (UL RS, št. 51/2010 
in 70/2010) določa:
(1) Minimalna neovirana talna površina za živali v skupini 
mora biti na mladico po osemenitvi 1,64 m2, na svinjo pa 
2,25 m2. Če je v skupini pet ali manj živali, mora biti talna 
površina na žival večja za 10%. Če je v skupini 40 ali več 
živali, je lahko talna površina na žival manjša za 10%. 
(2) Za breje živali mora biti minimalna površina polnih tal 
0,95 m2 na mladico in 1,30 m2 na svinjo. Največ 15% te 
površine lahko predstavljajo drenažne odprtine. 

Možnost neoviranega gibanja svinje v prasitvenem boksu:
•  svinje v prasitvenem boksu so lahko ukleščene največ do 

7. dne po prasitvi,
•  površina prasitvenega boksa ne sme biti manjša od 7 m2,
•  zaprto gnezdo za pujske, z možnostjo ogrevanja pujskov.

Pri običajni rejski praksi je svinja v prsitvenem boksu lahko 
ukleščena. V skladu s 34. členom Pravilnika o zaščiti rejnih 
živali (UL RS, št. 51/2010 in 70/2010) mora biti sesnim 
pujskom zagotovljeno toplotno ugodje. Zaprto gnezdo z 
možnostjo ogrevanja pujskov ni obvezno.

Napajanje:
• največ 10 živali na en napajalnik,
• najmanjši pretok 4 l/min

30. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (UL RS, št. 51/2010 in 
70/2010) določa le, da morajo imeti prašiči ves čas dostop do 
sveže in čiste pitne vode v zadostnih količinah ali pa morajo 
biti njihove potrebe po tekočini zadovoljene s pomočjo 
drugih, za napajanje primernih tekočin.

• Kategorija živali: Sesni pujski

Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

Opustitev bolečih posegov na pujskih:
opustitev rezanja repov in/ali brušenja zobkov. V tem 
primeru je pri nadaljnji reji (tekači, pitanci) potrebna večja 
površina boksov in dodajanje materiala za zaposlitev ali 
reja na nastilju.

V skladu s 31. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (UL 
RS, št. 51/2010 in 70/2010) je krajšanje dela repa oziroma 
enakomerno krajšanje podočnikov z brušenjem dovoljeno 
opravljati samo v primerih, kadar skrbnik živali dokaže, da 
v nasprotnem primeru lahko pride do hujših poškodb na 
seskih svinj ali na uhljih oziroma repih drugih prašičev.

Zmanjšane stresa pri pujskih:
po odstavitvi (svinja se preseli iz boksa) ostanejo pujski v 
prasitvenem boksu še najmanj 2 tedna

Pri običajni rejski praksi se prašičke in svinjo preseli iz 
prasilišča istočasno.

• Kategorija živali: Tekači in pitanci

Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

10% večja talna površina na žival v skupinskih boksih od 
predpisane
•  minimalna talna površina, ki jo mora imeti vsak tekač ali 

pitanec v skupini: 
• do 10 kg             0,17 m2
• 10–20 kg            0,22 m2
• 20–30 kg            0,33 m2
• 30–50 kg            0,44 m2
• 50–85 kg            0,61 m2
• 85–110 kg          0,72 m2
• več kot 110 kg   1,10 m2

Priloga 1 Pravilnika o zaščiti rejnih živali (UL RS, št. 51/2010 
in 70/2010):
•  minimalna talna površina, ki jo mora imeti vsak tekač ali 

pitanec v skupini:
• do 10 kg 0,15 m2
• 10–20 kg 0,20 m2
• 20–30 kg 0,30 m2
• 30–50 kg 0,40 m2
• 50–85 kg 0,55 m2
• 85–110 kg 0,65 m2
• več kot 110 kg 1,00 m2

• Kategorija živali: Pitanci
Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

Izpust:
• živali imajo stalen dostop do izpusta,
• površina izpusta: 

•  za pitance25–60 kg žive mase 0,45 m2 na žival, 
najmanjša površina izpusta je 7 m2,

•  za pitance60–110 kg žive mase 0,65 m2 na žival, 
najmanjša površina izpusta pa je 10 m2.

•  dodatna ponudba voluminozne krme: v izpustu so 
nameščene jasli za mrvo ali slamo.

Pri običajni rejski praksi izpust za živali ni obvezen.

• 

Preglednica 59: Dodatne 
zahteve za sesne pujske.

Preglednica 60: Dodatne 
zahteve za tekače in pitance.

Preglednica 61: Dodatne 
zahteve za pitance.
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• VSE KATEGORIJE
Dodatna zahteva Običajna rejska praksa

Osvetlitev:
• najmanj 10 urna osvetlitev
• intenzivnost osvetlitve vsaj 50 lux

V skladu z 23. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (UL 
RS, št. 51/2010 in 70/2010) mora biti zagotovljena mini-
malna osvetlitev 40 lux najmanj osem ur dnevno.

Biovarnostni ukrepi:
s strani pooblaščene organizacije se izvaja deratizacija, 
dezinsekcija in dezinfekcija.

Pri običajni rejski praksi lahko rejec sam izvaja deratizacijo, 
dezinsekcijo in dezinfekcijo.

8.11.5 Vrsta podpore

Nepovratna finančna pomoč se dodeli v obliki enoletnega plačila na GVŽ.

8.11.6 Upravičenost

Upravičeni stroški
Plačila krijejo dodatne stroške in izgubljen prihodek zaradi prevzete obveznosti. Plačila 
lahko vključujejo tudi transakcijske stroške (do največ 20 % plačila). 

Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev in redijo nad 20 
GVŽ ter izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Kriteriji upravičenosti
•  Plačila za dobro počutje živali pokrivajo samo obveznosti, ki presegajo obvezne stan-

darde, določene v navzkrižni skladnosti, ter druge ustrezne obvezne zahteve, ki so 
določene v nacionalni zakonodaji s področja dobrega počutja, zaščite in zdravstvenega 
varstva.

•  Te obveznosti se prevzamejo za obdobje enega leta, ki se lahko podaljša. 
•  Rejci, ki uveljavljajo dodatne zahteve za krave molznice, morajo biti vključeni v rejski 

program in kontrolo prireje mleka.
•  Rejci, ki uveljavljajo dodatne zahteve za plemenske svinje morajo biti vključeni v rejski 

program in morajo voditi evidenco o pripustih in prasitvah.
•  Rejec mora imeti z izbranim veterinarjem in zootehnikom sklenjen pisni dogovor o 

izdelavi programa dobrega počutja živali.

 8.11.7 Stopnja podpore

Bo dopolnjeno na podlagi kalkulacij.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 75 %, 25 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.11.8 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Dobro počutje živali 12.470.763,16 16.627.684,21

Plačila za dobro počutje živali 12.470.763,16 16.627.684,21

Preglednica 62: Dodatne 
zahteve za vse kategorije.

Preglednica 63:Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa iz 
naslova 34. člena
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8.12 UKREP: SODELOVANJE (člen 36)

Pravna podlaga
36. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

8.12.1 Namen

Ukrep podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih 
območjih omogočeno lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev, s 
katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti. 

Sodelovanje, ki bo podprto v okviru tega ukrepa, zajema: 

(i)  pilotne projekte, ki so pomembno orodje za preizkušanje tržne uporabnosti tehnologij, 
tehnik, praks v različnih okoliščinah ter po potrebi za njihovo prilagoditev, 

(ii)  razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij v kmetijskem, živilskem 
in gozdarskem sektorju, 

(iii)  horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi, 

(iv)  promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov ter 

(vi)  skupinske pristope k okoljskim projektom in sedanjim okoljskim praksam.

Sodelovanje na omenjenih področjih se lahko zagotovi v različnih oblikah, ki vključujejo 
vsaj dva subjekta, in zlasti: 

(a)  pristope sodelovanja med različnimi subjekti na področju kmetijstva, prehranske 
verige in gozdarstva ter med drugimi subjekti, ki prispevajo k doseganju ciljev in pred-
nostnih nalog v okviru politike razvoja podeželja, vključno z medpanožnimi organi-
zacijami; 

(b)  vzpostavljanje grozdov in mrež, ki so posebno pomembni za izmenjavo strokovnega 
znanja in izkušenj ter razvoj novega in specializiranega strokovnega znanja in izkušenj, 
storitev in proizvodov;

(c)  ustanovitev in delovanje operativnih skupin EIP na področju kmetijske produktiv-
nosti in trajnosti.

Operativne skupine EIP ustanovijo zainteresirani subjekti, kot so kmetje, raziskovalci, 
svetovalci, podjetja, nevladne organizacije in drugi akterji, ki delujejo v kmetijskem in 
živilskem sektorju, z namenom zapolnjevanja vrzeli med raziskavami in kmetijsko prakso 
preko spodbujanja hitrejše in širše uporabe inovativnih rešitev – inovacij – v praksi. 
Inovacija je opredeljena kot nova ideja, ki se izkaže kot uspešna v praksi. Pri tem gre lahko 
za nov proizvod, prakso, storitev, proizvodni proces ali nov način organiziranja zadev, 
prilagoditev obstoječih tehnik, praks novim geografskim, okoljskim kontekstom ipd. V 
takšnem interaktivnem inovacijskem modelu se pričakuje tesno sodelovanje med vsemi 
akterji, ki jih inovacije zadevajo, pri čemer pa je uspešen prenos novih idej v prakso lahko 
zagotovljen le ob pogoju, da bodo v operativne skupine EIP vključeni končni uporabniki 
znanja, torej kmetje. 

Operativne skupine morajo imeti jasno opredeljene medsebojne odnose in odgovornosti in 
morajo biti »operativne«, to pomeni, da se morajo ukvarjati z iskanjem inovativnih rešitev 
za praktične probleme. Pri tem je ključnega pomena, da skupina rezultate transparentno 
razširja, med drugim tudi preko evropske mreže EIP in nacionalne mreže za podeželje. 

Predpogoj za uspešno uveljavitev koncepta EIP v praksi je primerna raven osveščenosti 
vseh potencialnih akterjev in spodbujanje sodelovanja (animacije) le-teh v operativnih 
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skupinah EIP, k čemur je mogoče prispevati z uporabo različnih mehanizmov tako imeno-
vanega inovacijskega posredništva (»innovation brokerage«). V okviru ukrepa »Sodelo-
vanje« so tovrstni stroški animacije opredeljeni v 36(5)b členu Uredbe RP/2013/EU. 

8.12.2 Prispevek k prednostnim področjem 

Prednostno področje 1A: Pospeševanje inovacij in baze znanja na podeželskih območjih
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep s spodbujanjem tesnejšega sodelovanja 
med različnimi akterji in končnimi uporabniki znanja prispeval k pospeševanju inovacij 
in krepitvi baze znanja na podeželskih območjih. 

Prednostno področje 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom in gozdarstvom ter 
raziskavami in inovacijami
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k izboljšanju učinkovitosti 
sodelovanja in krepitve povezav med različnimi akterji s ciljem razvoja, testiranja, uvajanja 
in diseminacije najsodobnejših spoznanj, inovacij, tehnologij, znanj itd. na področju 
produktivnosti in trajnosti.

Prednostno področje 2A: Zagotavljanje lažjega prestrukturiranja kmetij, predvsem 
kmetij z nizko stopnjo udeležbe na trgu, tržno usmerjenih kmetij v posameznih 
sektorjih in kmetij s potrebo po kmetijski diverzifikaciji
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k optimizaciji proizvodnih 
potencialov kmetij, razvoju, testiranju in uvajanju sodobnih tehnologij in procesov pri 
postopkih pridelave in predelave z namenom optimizacije pridelave in prireje, zmanjšanja 
odvisnosti od klimatskih razmer in negativnih vplivov na okolje. Ukrep bo vplival tudi na 
povečanje produktivnosti z razvojem novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na 
področju kmetijstva.

Prednostno področje 3A: Boljše vključevanje primarnih proizvajalcev v živilsko verigo 
prek shem kakovosti, promocije na lokalnih trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter spodbujanja dobrega počutja živali
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k učinkovitemu vključevanju 
kmetijskih pridelovalcev v živilsko verigo, spodbujanju horizontalnega in vertikalnega 
povezovanja kmetijskih gospodarstev v funkcionalne kratke dobavne verige in k sodelo-
vanju z namenom informiranja in promocije o razvoju in obstoju kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov.

Prednostno področje 4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, 
vključno z območji Natura 2000 in sistemi kmetovanja visoke naravne vrednosti, ter 
stanja krajin v Evropi 
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k spodbujanju učinkovitih oblik 
sodelovanja med različnimi subjekti, ki bodo prispevali k ohranjanju biotske raznovrst-
nosti, doseganju ciljev Natura 2000, vzdrževanja sistemov kmetovanja visoke naravne 
vrednosti in krajinske pestrosti ter krepitvi inovativnih pristopov in oblik sodelovanja na 
področju trajnostnega kmetovanja.

Prednostno področje 4B: Izboljšanje upravljanja voda in zemljišč ter prispevanje k 
izpolnjevanju ciljev okvirne direktive o voda 
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k spodbujanju učinkovitih 
oblik sodelovanja med različnimi subjekti, ki bodo prispevali k varovanju voda in krep-
itvi inovativnih pristopov in sodelovanja na področju izboljšanja stanja površinskih in 
podzemnih vod.

Prednostno področje 4C: Izboljšanje upravljanja tal in obvladovanje erozije ter ravnanja 
z gnojili in pesticidi
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k spodbujanju učinkovitih oblik 
sodelovanja med različnimi subjekti, ki bodo prispevali k ohranjanju in izboljšanju funk-
cionalnosti in rodovitnosti tal in krepitvi inovativnih pristopov in sodelovanja na področju 
iskanja rešitev, pristopov in tehnologij na področju blaženja in preprečevanja erozije tal.



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
08 OPIS IZBRANIH UKREPOV  

Prednostno področje 5A: Povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k sodelovanju med različnimi 
subjekti, katerih skupni cilj bo smotrna raba vode v kmetijskem sektorju.

Prednostno področje 5B: Povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in živilsko-
predelovalni industriji
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k razvoju inovativnih pristopov 
na področju povečanja učinkovite rabe energije v procesih pridelave in predelave kmeti-
jskih proizvodov.

Prednostno področje 5C: Olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k razvoju inovativnih pristopov 
povezovanja za dobavo in uporabo obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, 
odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene pridobivanja energije.

Prednostno področje 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v 
kmetijstvu in izboljšanja kakovosti zraka
V okviru tega prednostnega področja bo ukrep prispeval k vzpostavitvi tehnoloških 
praks in postopkov, ki bodo prispevali k zmanjšanju vplivov kmetijstva na nastajanje 
toplogrednih plinov in amoniaka.

8.12.3 Prispevek k horizontalnim temam

Inovacije - Ključna vsebina in rezultat projektov, ki bodo podprti preko ukrepa Sodelo-
vanje bodo inovacije, ki bodo zajemale tehnološki, procesni in storitveni vidik.

Podnebne spremembe - Podprte aktivnosti v okviru tega ukrepa bodo spodbujale blažitev 
in prilagajanje na podnebne spremembe na način izvajanja projektov, ki bodo imeli za 
rezultat nove tehnologije, prilagojene procese in prenos dobrih praks.

Skrb za okolje - Vsi projekti podprti preko ukrepa Sodelovanje bodo morali izkazovati 
vključevanje okoljskih vsebin oziroma prispevanje k doseganju okoljskih ciljev. Določeni 
projekti bodo naravnani predvsem v to področje. 

8.12.4 Opis aktivnosti

Št. Vrsta aktivnosti/podukrepa Opis aktivnosti
Prednostno 
področje

1 Pilotni projekti
Pilotni projekti s področja preverjanja znanst-
venih in raziskovalnih hipotez ter praktičnega preiz-
kušanja teoretičnih dognanj in zaključkov.

3A, 4A, 4B, 4C, 
5A, 5B, 5C, 5D

2
Razvoj novih proizvodov, praks, post-
opkov in tehnologij na področju kmeti-
jstva, prehrane in gozdarstva

Projekti sodelovanja s področja razvijanja novih 
proizvodov, storitev, praks, postopkov in tehnologij 
v kmetijstvu, živilsko predelovalnih dejavnostih in 
gozdarstvu.

2A, 3A, 4A, 4B, 
4C, 5A, 5B, 5C, 5D

3

Horizontalno in vertikalno sodelo-
vanje med subjekti v dobavni verigi za 
vzpostavitev logističnih platform za 
spodbujanje kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

Projekti horizontalnega in vertikalnega sodelovanja 
med subjekti, ki delujejo vzdolž dobavne verige 
z namenom vzpostavitve logističnih platform, 
namenjenih za spodbujanje kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov.

2A, 3A

4

Promocijske dejavnosti na lokalni 
ravni, ki so povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in lokalnih 
trgov

Projekti promocijskih dejavnosti na lokalni ravni, ki 
so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov.

2A, 3A

Preglednica 64: Vrste aktiv-
nosti – 36. člen
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Št. Vrsta aktivnosti/podukrepa Opis aktivnosti
Prednostno 
področje

5 Skupinski pristopi k okoljskim 
projektom in stalna okoljska praksa

Projekti skupinskega pristopa k okoljskim 
projektom in stalni okoljski praksi z namenom inte-
gracije okoljskih vidikov v kmetijstvo in gozdarstvo.

4A, 4B, 4C,

8.12.5 Upravičenost

Upravičeni stroški
V okviru ukrepa so do podpore upravičeni naslednji stroški: 

•  preučevanje zadevnega območja, študije izvedljivosti in stroški priprave poslovnega 
načrta, načrta za upravljanje gozdov oziroma enakovrednega dokumenta ali lokalne 
razvojne strategije, razen lokalnih razvojnih strategij iz 29. člena Uredbe SSO/2013/EU; 

•  animacija zadevnega območja, da se zagotovi izvedljivost skupnega ozemeljskega 
projekta. V primeru grozdov lahko animacija zadeva tudi organizacijo usposabljanja, 
mrežno povezovanje članov in pridobivanje novih članov; 

• tekoči stroški sodelovanja; 
•  neposredni stroški posebnih projektov, povezanih z izvajanjem poslovnega načrta, 

lokalne razvojne strategije, ki ni lokalna razvojna strategija iz 29. člena Uredbe SSO/2013/
EU, ali ukrepa, ki je usmerjen v inovacijo; 

• stroški promocijskih dejavnosti. 

Upravičenci
S podporo v okviru tega ukrepa se spodbujajo oblike sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva 
subjekta, in zlasti: 

(a)  pristope sodelovanja med različnimi subjekti na področju kmetijstva, prehranske 
verige in gozdarstva v Uniji ter med drugimi subjekti, ki prispevajo k doseganju ciljev 
in prednostnih nalog v okviru politike razvoja podeželja, vključno z medpanožnimi 
organizacijami; 

(b)  vzpostavljanje grozdov in mrež; 
(c)  ustanovitev in delovanje operativnih skupin EIP na področju kmetijske produktiv-

nosti in trajnosti

Podpora iz odstavka (b) se dodeli samo novonastalim grozdom in mrežam ter subjektom, 
ki vzpostavijo dejavnost, ki je še niso izvajali.

Kriteriji upravičenosti
• upravičena oblika in sestava subjekta sodelovanja,
• sklenjeno razmerje med partnerji v subjektu sodelovanja,
• urejenost partnerjev v subjektu sodelovanja glede obveznosti do države,
•  sovpadanje/povezanost vsebine, rezultatov in ciljev projekta z določenimi prioritetami 

in SWOT,
• vsebinska ustreznost izdelane projektne naloge.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Glavna načela za določitev meril za izbor projektov bodo temeljila na:

• ustreznosti oblike in sestave subjekta sodelovanja,
• usklajenosti vsebine, rezultatov in ciljev projekta z določenimi prioritetami in SWOT,
• konkretnemu prispevku projekta k napredku in/ali dvigu inovativnosti,
• dodani vrednosti projekta,
• uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta ter načinu in obsegu njihove diseminacije,
• finančnih vidikih projekta.

8.12.5.1 Stopnja podpore
Nepovratna finančna pomoč se dodeli na podlagi javnega razpisa.
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Stopnja intenzivnosti podpore iz naslova ukrepa Sodelovanje je do 100 % priznanih 
stroškov. 

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.12.6 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Sodelovanje 24.359.557,37 30.449.446,71

Podpora ustanavljanju grozdov in mrež 1.247.131,58 1.558.914,47

Podpora za vzpostavitev in delovanje operativnih 
skupin 1.247.131,58 1.558.914,47

Podpora pilotnim projektom 2.494.152,63 3.117.690,79

Podpora razvoju novih proizvodov, procesov in 
tehnologij 4.988.305,26 6.235.381,58

Podpora za sodelovanje vzdolž oskrbne verige, kratke 
dobavne verige in lokalni trgi 4.988.305,26 6.235.381,58

Podpora za promocijo kratkih dobavnih verig in loka-
lnih trgov 4.406.336,32 5.507.920,39

Podpora za kolektiven pristop k okoljskim projektom/
praksam 4.988.305,26 6.235.381,58

8.12.7 Preverljivost in kontrolabilnost 

Bo dopolnjeno.

8.12.8 Druge pomembne informacije

Bo dopolnjeno.

8.13 UKREP: LEADER (42.–45. člen)

Pravna podlaga
42.–45. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

28.–31. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezi-
jskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006.

8.13.1 Namen 

LEADER je orodje za celovit lokalni razvoj po pristopu od spodaj navzgor. Odločanje o 
razvoju je domena lokalnih partnerstev, lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem bese-
dilu: LAS), ki na podlagi poznavanja razvojnih problemov in možnosti ter priložnosti 
svojega območja, pripravijo celovito lokalno razvojno strategijo (v nadaljnjem besedilu: 
LRS), ki je strateški dokument za razvojne intervencije. S tem se ne spodbudi le razvojno 
odločanje, ampak tudi participacijo zasebnih finančnih sredstev v razvojne projekte. 
LEADER omogoča nekonvencionalno reševanje razvojnih problemov, usklajeno inter-
vencijo različnih virov financiranja in fleksibilnost pri doseganju razvojnih ciljev ter s 
takšnim pristopom odpira možnosti za vznik inovacij, zlasti socialnih, tudi na podeželju.

Preglednica 65: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa  
iz naslova 36. člena
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Ključna načela, ki morajo biti upoštevana pri načrtovanju LRS v obdobju2014–2020, so:

• koncentracija oziroma tematsko osredotočenje sredstev, 
•  jasno opredeljena prednostna področja vlaganj, ki morajo izhajati iz kakovostne analize 

stanja in SWOT analize družbeno-ekonomskega položaja na lokalnih območjih, upošte-
vati lokalne vire in morajo slediti ključnim strateškim usmeritvam PRP 2014–2020, 

•  naravnanost v doseganje jasnih rezultatov, ki morajo izkazovati trajnost tudi po izteku 
podpor,

• uravnoteženost med zasebnimi in javnimi interesi ter
•  odgovornost in transparentnost v vseh fazah skupnega sprejemanja odločitev o razvoju 

določenega lokalnega območja, prav tako pa tudi v postopkih spremljanja in vrednotenja 
ter poročanja o rezultatih. 

Prednosti sodelovanja med LAS oziroma podeželskimi območji, tako znotraj države kot 
tudi čezmejno so predvsem prenos znanja in idej, doseganje kritične mase za doseganje 
projektnega cilja in povezovanje. Projekti sodelovanja so za upravljanje zahtevnejši, zato 
je poleg animacije in podpore za njihovo izvedbo potrebno okrepiti tudi usposobljenost 
akterjev za izvedbo tovrstnih projektov. 

Prenos odločanja o razvoju in odgovornosti za njegovo uresničevanje na lokalni nivo terja 
od razvojnih akterjev in LAS visoko stopnjo znanja in usposobljenosti, tako za prepozna-
vanje potreb, kot tudi za ustrezno upravljanje s finančnimi viri. V ta namen je potrebno 
LAS, njegovo osebje in druge akterje na podeželju ustrezno informirati, animirati in 
usposabljati. Večja vključenost mladih v načrtovanje in udejanjanje lokalnega razvoja je 
lahko ena od ključnih gonilnih sil pametne, trajnostne in vključujoče rasti, ki jo zasleduje 
Strategija Evropa 2020.

8.13.2 Prispevek k prednostnim področjem

Prednostna naloga 6b: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih 
območij. 
Ukrep LEADER spodbuja participativno odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju loka-
lnega območja preko posebnih lokalnih partnerstev, to je LAS. Te so prepoznane kot tiste, 
ki lahko pomembno prispevajo k aktivaciji endogenih razvojnih potencialov, še zlasti pa 
socialnega kapitala na podeželju, in s tem spodbujajo lokalni razvoj, kot so ga opredelile 
z LRS. 

LRS lahko sledijo eni ali več prednostnim nalogam in morajo odražati prispevek k dose-
ganju horizontalnih ciljev EU, to so inovacije, skrb za okolje in podnebne spremembe. 
Odločitev o strateški naravnanosti LRS je odločitev LAS, ki temelji na opredelitvi danosti, 
slabosti, priložnosti in nevarnosti za razvoj določenega območja. 

Pomembno je, da LAS v svoji LRS opredeli eno ali največ dve ključni tematski področji, ki 
jih je lokalno prebivalstvo opredelilo kot ključnega oziroma ključni za razvoj območja, da 
se vsebina strategije umešča v ključne strateške usmeritve PRP 2014–2020, in s tem sledi 
prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, opredeljenih na EU ravni. Takšnemu 
okviru mora slediti tudi vsebina posameznih projektov. LRS morajo biti usklajene z 
ostalimi razvojnimi usmeritvami na regionalni in lokalni ravni.

8.13.3 Prispevek k horizontalnim temam 

Podnebne spremembe – V okviru izvajanja LRS je možno podpreti tudi projekte, ki 
prispevajo k uresničevanju prednostnih nalog, vezanih na prilagajanje in obvladovanje 
podnebnih sprememb.

Skrb za okolje – V okviru izvajanja LRS je možno podpreti tudi projekte, ki prispevajo 
k uresničevanju prednostnih nalog, vezanih na skrb za okolje, v kolikor se na območju 
pojavi interes za tovrstne podpore. Pričakuje se lahko predvsem »mehke« projekte k 
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reševanju okoljskih problematik, v obliki osveščanja, obveščanja, promocije, ... pa tudi 
manjše naložbe (npr. ekološke / okoljske ureditve naselij, širjenje zelenih pasov, površin, 
ureditev in promocija rekreativnih območij, varovanih območij itd.)

Inovacije – Inovativnost je eno od osnovnih načel ukrepa LEADER. Pristop in način 
načrtovanja in uresničevanja lokalnega razvoja preko LAS in njihovih strategij z uporabo 
pristopa »od spodaj navzgor« ima velik inovativen potencial. Ker ukrep lahko prispeva h 
katerikoli prednostni nalogi razvoja podeželja in podpore, z razliko od ostalih ukrepov, 
niso zelo ozko usmerjene in v naprej določene, je LEADER tisto orodje, ki odpira prostor 
za nove, inovativne razvojne rešitve. Spodbujanje sodelovanja prav tako omogoča izmen-
javo izkušenj in idej ali pa krepitev razvojnih potencialov za doseganje zastavljenih ciljev, 
kar tudi predstavlja novost oziroma nov način k razvojnemu pristopu in razmišljanju. 

8.13.4 Opis aktivnosti 

Št. Vrsta aktivnosti/podukrepa Opis aktivnosti
Prednostno 
področje

1 Pripravljalna podpora 

Podpora za krepitev zmogljivosti izkušenih lokalnih 
akcijskih skupin, usposabljanju in mrežnemu povezo-
vanju z namenom priprave lokalne razvojne strate-
gije2014–2020

6B

2 Izvajanje dejavnosti v okviru lokalne 
razvojne strategije 

Podpora izvedbi projektov, ki uresničujejo cilje lokalne 
razvojne strategije in prispevajo k prednostnim 
nalogam razvoja podeželja.

6B

3 Dejavnost sodelovanja Podpora izvedbi projektov sodelovanja in pripravljalna 
tehnična podpora za projekte sodelovanja. 6B

4 Tekoči stroški in animacija 

Podpora upravljanju in delovanju lokalne akcijske 
skupine vključno s spremljanjem in vrednotenjem 
strategije.
Podpora animaciji ozemlja (informiranju, obveščanju, 
promociji lokalne razvojne strategije, izmenjavi infor-
macij) in podpora za pomoč morebitnim upravičencem 
za razvijanje projektne ideje in pripravo prijave.

6B

8.13.4 Pripravljalna podpora

8.13.5.1 Opis 
Podpora se nameni za: 

• podpora za pripravo LRS
• podpora za reorganizacijo, združevanje, širitev LAS
• podpora za usposabljanje, povezovanje, za namen priprave in uresničitev LRS

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 6B

8.13.5.2 Vrsta podpore
Nepovratna finančna pomoč se dodeli za nastale upravičene stroške za izvedbo aktiv-
nosti. Podpora za krepitev zmogljivosti izkušenih LAS se dodeli samo enkrat. Ko LAS 
postane upravičen do podpore za aktivnost tekoči stroški in animacija, se mu pripravl-
jalna podpora ukine.

8.13.5.3 Upravičenost

Upravičeni stroški
• stroški administrativne in upravne ustanovitve / reorganizacije / širitve LAS,
• stroški priprave LRS (študije, delavnice, eksperti itd.), 
• stroški usposabljanja in povezovanja.

Preglednica 66: Vrste  
aktivnosti - LEADER.
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Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala in storitev, pri čemer bo v največji 
možni meri uporabljen princip poenostavljenih stroškov in katalog standardiziranih 
stroškov. 

Upravičenci
Podpora se dodeli LAS, ki že imajo izkušnje s pristopom LEADER, kamor spadajo tudi 
LAS, ki so nastale s širitvijo, spremembo ali združevanjem območij LAS iz obdobja2007–
2013. 

Kriteriji upravičenosti
Na območju je v obdobju2007–2013 delovala LAS, prisotne so izkušnje na področju izva-
janja ukrepov LEADER in razvojnega partnerstva. LAS mora izpolnjevati pogoje za usta-
novitev, LRS še ni izdelana, po zaključku te aktivnosti mora biti predložena v potrditev za 
podporo. LAS za te namene ne sme prejemati podpore iz obdobja2007–2013.

Območje, na katerem je ustanovljena LAS je pretežno podeželsko, ima med 20.000 in 
150.000 prebivalci, predstavlja zaokroženo celoto, geografsko in funkcionalno. LAS mora 
imeti dovolj človeških in finančnih virov za pripravo in uresničevanje LRS. 

8.13.6.4 Stopnja podpore
Pomoč se dodeli v enkratnem znesku in znaša do 85 % upravičenih stroškov, vendar ne 
sme biti nižja od 2.500 evrov in višja od 25.000 evrov. Izplačilo je pogojeno s predložit-
vijo LRS v potrditev.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna RS. 

8.13.6 Izvajanje dejavnosti v okviru lokalne razvojne strategije

8.13.6.1 Opis 
Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov, nastalih pri izvedbi projektov, ki uresniču-
jejo cilje LRS in prispevajo k prednostnim nalogam razvoja podeželja. LRS morajo opre-
deljevati največ dve glavni tematski področji intervencije sredstev LEADER (tako imeno-
vane indikativne LEADER teme), ki morajo prispevati k vsaj eni prednostni nalogi razvoja 
podeželja in k trem horizontalnim temam. Prispevek mora biti razviden iz načrta inter-
vencije (ukrepov) za doseganje ciljev ter zastavljenega sistema kazalnikov in dokazljiv v 
postopkih spremljanja in poročanja. Odločitev o indikativnih LEADER temah mora izha-
jati iz analize stanja, SWOT analize potreb in možnosti in zanje mora biti dosežen konsenz 
lokalnih akterjev. Obvezna vsebina LRS je opredeljena v Uredbi SSO/2013/EU.

Prednostna področja, h katerim prispeva dejavnost: 6B

8.13.6.2 Vrsta podpore 
Nepovratna finančna pomoč se dodeli za povračilo nastalih upravičenih stroškov za 
izvedbo projektov, izbranih s strani LAS.

8.13.6.3 Upravičenost

Upravičeni stroški
• stroški dela, materiala in storitev za izvedbo projekta
• stroški opreme
• splošni stroški
• prispevek v naravi
•  naložbeni stroški v skladu s 46. členom Uredbe RP/2013/EU (pri gradnjah in drugih 

naložbah)
• stroški dela, materiala in storitev za promocijo projekta
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Pri izvajanju bo v največji možni meri uporabljen princip poenostavljenih stroškov in 
Katalog stroškov za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020. 

Upravičenci
Podpora se dodeli nosilcem projektov, ki so fizične ali pravne osebe s stalnim bivališčem ali 
sedežem dejavnosti na območju zadevne LAS (local project promotor). Nosilci projektov 
skupnega oziroma širšega pomena so lahko tudi LAS ali pravne osebe javnega prava ter 
društva, ki sicer nimajo sedeža dejavnosti na območju, ampak na območju LAS delujejo 
v javnem interesu

Kriteriji upravičenosti
• Projekt je izbran s strani LAS, v skladu s predvidenimi transparentnimi postopki.
• Projekt uresničuje cilje LRS in PRP.
• Za sofinanciranje projekta ima LAS na voljo finančna sredstva EKSRP.
•  Projekt ne sme biti predmet že potrjene operacije ali projekta v drugih skladih ali ukrepih.
•  Projektne aktivnosti ne smejo predstavljati rednega dela javnih služb.

Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor 
Projekte izbira LAS na podlagi potrjene LRS. Kriteriji in postopki za izbor so odločitev 
posamezne LAS in so opredeljeni v LRS, ob upoštevanju pogojev upravičenosti iz prejšnje 
točke. Šteje se, da je organ upravljanja potrdil kriterije za izbor s tem, ko je potrdil LRS.

8.13.6.4 Stopnja podpore
Pomoč znaša do 85 % upravičenih stroškov, vendar ne manj kot 2.500 evrov in ne več 
kot 200.000 evrov. V primeru, da se vsebinsko isti tip projekta lahko izvaja preko stan-
dardnih ukrepov PRP, sofinanciranje iz ukrepov LEADER ne sme biti višje od sofinan-
ciranja zadevnih standardnih ukrepov.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.13.7 Dejavnost sodelovanja

8.13.7.1 Opis 
Podukrep je namenjen dejavnostim sodelovanja med območji in lokalnimi skupinami, 
ki izvajajo lokalni razvoj. Podpora je namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov, 
nastalih pri izvedbi projektov sodelovanja, ki uresničujejo cilje LRS in prispevajo k pred-
nostnim nalogam razvoja podeželja.

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 6B

8.13.7.2 Vrsta podpore
Nepovratna finančna pomoč se dodeli v obliki povračila, nastalih upravičenih stroškov za 
izvedbo projektov sodelovanja, izbranih s strani LAS. Podpora se posamezni LAS dodeli 
samo za njene stroške.

8.13.7.3 Upravičenost

Upravičeni stroški
• stroški dela, materiala in storitev za izvedbo projekta,
• stroški opreme,
• splošni stroški,
• prispevek v naravi,
•  naložbeni stroški v skladu s 46. členom Uredbe RP/2013/EU (pri gradnjah in drugih 

naložbah),
• stroški dela, materiala in storitev za promocijo projekta,
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•  stroški dela, storitev in materiala za pripravo projekta, kadar LAS dokaže, da namerava 
projekt tudi izvesti.

Pri izvajanju bo v največji možni meri uporabljen princip poenostavljenih stroškov in 
Katalog stroškov za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020. 

Upravičenci
Podpora se dodeli nosilcem projektov, ki so fizične ali pravne osebe s stalnim bivališčem 
ali sedežem dejavnosti na območju zadevne lokalne akcijske skupine (local project 
promotor), pri čemer morajo tvoriti partnerstvo. Nosilci projektov sodelovanja so lahko 
tudi LAS ali njihovi člani.

Kriteriji upravičenosti
• Namera za sodelovanje in področje sodelovanja mora biti opredeljeno v LRS.
•  Partnerji LAS so lahko: druge LAS, lokalna javno zasebna partnerstva na podeželju, ki 

izvajajo LRS (znotraj ali izven EU), lokalna javno zasebna partnerstva na nepodeželskem 
območju, ki izvajajo LRS. 

•  Projekt je izbran s strani LAS, v skladu s predvidenimi transparentnimi postopki. V 
primeru, ko je nosilec projekta sodelovanja LAS morajo za ta namen biti predvideni 
posebni postopki.

•  Projekt uresničuje cilje LRS in PRP.
•  Projekt vsebuje skupne aktivnosti (joint action) za doseganje skupnih ciljev in rezultatov, 

ki jih izvajajo in dosegajo projektni partnerji, v skupno korist.
•  Projekt ne sme biti predmet že potrjene operacije ali projekta v drugih skladih ali ukrepih
• Projektne aktivnosti ne smejo predstavljati rednega dela javnih služb.
•  Projektno partnerstvo ne sme biti upravičenec pri projektih iz 36. člena Uredbe RP/2013/

EU.
• Načela v povezavi z določitvijo meril za izbor: 
•  Projekte izbira LAS na podlagi potrjene LRS. Kriteriji in postopki za izbor so odločitev 

posamezne LAS in so opredeljeni v LRS, ob upoštevanju pogojev upravičenosti iz prejšnje 
točke. Šteje se, da je organ upravljanja potrdil kriterije za izbor s tem, ko je potrdil LRS. 

8.13.7.4 Stopnja podpore
Pomoč znaša do 85 % upravičenih stroškov, vendar ne manj kot 2.500 evrov in ne več 
kot 100.000 evrov. V primeru, da se vsebinsko isti tip projekta lahko izvaja preko stan-
dardnih ukrepov PRP, sofinanciranje iz ukrepov LEADER ne sme biti višje od sofinan-
ciranja zadevnih standardnih ukrepov.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna RS.

8.13.8 Tekoči stroški in animacija

8.13.8.1 Opis 
Podpora se dodeli v obliki povračila nastalih upravičenih stroškov pri upravljanju in 
delovanju LAS vključno s spremljanjem in vrednotenjem strategije (tekoči stroški). 
Podpora se dodeli tudi za animacijo območja (informiranje, obveščanje, spodbujanje, 
promocija LRS, izmenjava informacij, spodbujanje povezovanja članov in izmenjave idej 
med njimi, ogledi dobrih praks ipd.) in podporo za pomoč potencialnim upravičencem 
za razvijanje projektne ideje in pripravo prijave.

Prednostna področja, h katerim prispeva aktivnost: 6B

8.13.8.2 Vrsta podpore
Nepovratna finančna pomoč se dodeli v obliki povračila nastalih upravičenih tekočih 
stroškov za upravljanje in delovanje lokalne akcijske skupine ter stroškov za animacijo 
območja. 
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8.13.8.3 Upravičenost

Upravičeni stroški
a) tekoči stroški za upravljanje in delovanje LAS:
•  Operativni stroški (npr. najemnine, računovodstvo, elektrika, voda, zavarovanja, materi-

alni stroški – pisarniški material, druge storitve itd.),
•  Stroški osebja (plače, regresi, potni stroški itd.),
•  Stroški usposabljanja osebja in članov LAS, pri čemer stroški, nastali z usposabljanjem 

nosilcev projektov niso upravičeni,
•  Stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški povezovanja 

(npr. udeležba članov LAS na srečanjih LAS, promocijsko gradivo LAS, reprezentanca 
itd.),

• Finančni stroški (npr. stroški vodenja računa itd.),
• Stroški, nastali s spremljanjem, vrednotenjem in posodabljanjem LRS na nivoju LAS,
• Stroški nakupa opreme. 

b) stroški za animacijo območja in podporo prijaviteljem
• Operativni stroški, nastali za potrebe animacije
• Stroški osebja, ki izvaja animacijo (plače, regresi, potni stroški itd.)
• Stroški materiala in storitev, nastali z animacijo območja 
•  Stroški materiala, storitev in osebja nastali z usposabljanjem nosilcev projektov / prijavi-

teljev 
•  Stroški, vezani na promocijo LRS in pristopa LEADER, pri čemer stroški vezani na 

promocijo LAS v tem sklopu niso upravičeni
•  Stroški, nastali z obveščanjem in informiranjem območja o LRS in pristopu LEADER, 

pri čemer stroški vezani na informiranje in obveščanje o LAS v tem sklopu niso upra-
vičeni

Stroški za upravljanje (točka a) in animacijo (točka b) morajo biti jasno ločeni v zahtevkih, 
kot tudi v poročilih o opravljenih aktivnostih. Pri izvajanju bo v največji možni meri 
uporabljen princip poenostavljenih stroškov in katalog standardiziranih stroškov. 

Upravičenci
Podpora se dodeli LAS, ki imajo potrjeno LRS in že imajo izkušnje s pristopom LEADER, 
kamor spadajo tudi LAS, ki so nastale s širitvijo, spremembo ali združevanjem območij 
LAS iz obdobja 2007–2013. 

Kriteriji upravičenosti
Stroški postanejo upravičeni šele, ko je potrjena LRS in se začne izvajati. Vsi ostali stroški, 
nastali s podobnimi aktivnostmi spadajo v pripravljalno podporo.

LAS ima ustrezne in zadostne kapacitete za izvajanje upravljanja in delovanja LAS, tako 
materialne, kot človeške

Ustrezno usposobljeni kadri za opravljanje nalog LAS, tako upravljanja, delovanja, kot 
animacije in podpore potencialnim prijaviteljem, kar se dokazuje z izkušnjami na tem področju

Delež stroškov za te aktivnosti (tekoče stroške in animacijo skupaj) ob koncu izvajanja ne 
sme preseči 25 % skupnega zneska stroškov, nastalih z izvajanjem lokalne razvojne strate-
gije, dejavnostmi sodelovanja, tekočih stroškov in animacije.

8.13.8.4 Stopnja podpore
Pomoč znaša do 85 % upravičenih stroškov, vendar ne manj kot 2.500 evrov za posamezen 
zahtevek. LAS lahko vloži največ tri zahtevke na leto.

Stopnja sofinanciranja EKSRP
Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 80 %., 20 % se zagotovi iz proračuna RS.
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8.13.9 Finančni okvir

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

LEADER 41.885.000,00 52.356.250,00

Leader 41.885.000,00 52.356.250,00

8.13.10 Preverljivost in kontrolabilnost

Bo dopolnjeno. 

8.13.11 Druge pomembne informacije

Bo dopolnjeno. 

Preglednica 67: Sredstva 
namenjena izvedbi ukrepa 
LEADER.
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NAČRT VREDNOTENJA

9.1 Cilji in namen

Vrednotenje je zelo pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti zasnove in 
izvajanja programa ter oceni uspešnosti in učinkovitosti samega izvajanja. Načrt vred-
notenja PRP 2014–2020 je pripravljen z namenom prikaza napredka ter ocene vpliva in 
učinkovitosti izvajanja politike razvoja podeželja v RS in zagotavlja zadostne in primerne 
aktivnosti vrednotenja ter potrebne vire za pregled in oceno izvajanja PRP 2014–2020. 

Predhodno vrednotenje je že od samega začetka del procesa priprave PRP 2014–2020 
kar omogoča sprotno in pravočasno usmerjanje programa. Le s sprotnim interaktivnim 
sodelovanjem na vseh ravneh je mogoče doseči učinkovito prepoznavanje razvojnih in 
specifičnih potreb programa. 

Aktivnosti v okviru načrta vrednotenja zagotavljajo, da so podatki, potrebni za vred-
notenje, pravočasno in primerno dosegljivi, kar omogoča tudi zadostne in kvalitetne 
informacije za pripravo razširjenih letnih poročil o napredku v letih 2017 in 2019.

9.2 Upravljanje in koordinacija

Ena od zelo pomembnih nalog Organa upravljanja je tudi spremljanje in vrednotenje 
programa. Sistem spremljanja in vrednotenja v okviru PRP 2014–2020 je zasnovan tako, 
da v največji možni meri upošteva potrebe za zagotovitev ustrezne podpore procesu vred-
notenja. 

V okviru Organa upravljanja deluje Skupina za podporo upravljanju, ki je zadolžena za 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore pri upravljanju s programom in med 
drugim opravlja tudi naloge spremljanja in vrednotenja programa, v okviru slednje pred-
vsem naloge koordinacije med izvajanjem programa in aktivnostmi vrednotenja. 

Za vsebinsko podporo in zagotavljanje dostopnosti vseh potrebnih podatkov oziroma 
podatkovnih baz v procesu vrednotenja ter za pregled in potrditev ustreznosti poročil 
v okviru vrednotenja, je bila, tudi na podlagi pozitivnih izkušenj v okviru PRP 2007–
2013, ustanovljena Usmerjevalna skupina za vrednotenje. Skupina je sestavljena iz pred-
stavnikov Organa upravljanja, plačilne agencije ter evalvatorjev. Po potrebi v skupini delu-
jejo tudi zunanji strokovnjaki s posameznih področij. 

Nadzorni odbor PRP 2014–2020 najmanj enkrat letno preuči aktivnosti in rezultate v 
okviru načrta vrednotenja.



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
09 NAČRT VREDNOTENJA  

9.3 Teme in aktivnosti vrednotenja

Aktivnosti vrednotenja so namenjene usmerjanju priprave programa ter podpori za 
uspešno in učinkovito izvajanje PRP 2014–2020 ter za prikaz napredka pri doseganju tako 
ciljev programa kot celote, kot tudi ciljev posamezne prednostne usmeritve. V skladu z 
zastavljenimi cilji in razvojnimi fazami se bodo identificirale natančne potrebe in fokusne 
usmeritve aktivnosti vrednotenja. Izpostavljene bodo predvsem tiste teme, ki prispevajo k 
doseganju prepoznanih prednostnih nalog, ob upoštevanju ocene programskih rezultatov 
in kazalnikov učinka. To vključuje tudi oceno kazalnikov rezultata in kazalnikov vpliva in 
analizo neto učinkov. 

Glavnina aktivnosti vrednotenja bodo usmerjene v ključne nacionalne usmeritve PRP 
2014–2020:

• prenos znanja in inovacij, 
•  prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter 

blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe, 
•  spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti, 
• razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest. 

Posebna pozornost bo namenjena tudi vrednotenju horizontalnih vsebini kot so podnebne 
spremembe, inovacije, okolje, LEADER. Aktivnosti vrednotenja bodo usmerjene tudi v 
vsebine, ki so namenjene podpori upravljanju in izvajanju programa.

Vsaj enkrat v programskem obdobju se bo z vrednotenjem ocenilo, kako podpora iz PRP 
2014–2020 prispeva k ciljem za vsako prednostno nalogo.

V kolikor se v procesu izvajanja PRP 2014–2020 pojavi specifična potreba oziroma se 
določijo dodatni cilji, ki jih Organ upravljanja prepozna kot ključen element pri upravl-
janju programa, se le-te vključi v vrednotenje.

9.4 Podatki in informacije

Statistični urad RS zagotavlja pravočasne, časovno in krajevno ter mednarodno primerl-
jive podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem ter socialnem področju 
in na področju okolja in naravnih virov. Ostale podatke za spremljanje in vrednotenje pa 
zagotavljata MKO in ARSKTRP iz svojih evidenc in informacijskih baz oziroma ji prido-
bita od drugih institucij.

ARSKTRP za namene poročanja, vrednotenja in upravljanja s programom zbira in 
zagotavlja podatke o ukrepih, ki se izvajajo na ARSKTRP. Zbira in zagotavlja podatke na 
podlagi kazalnikov, določenih v 9. poglavju PRP 2014–2020 in druge podatke, potrebne 
za kvalitetno spremljanje in izvajanje PRP 2014–2020. ARSKTRP zbira podatke o prejetih 
in odobrenih vlogah, prejetih zahtevkih za izplačilo, izvedenih izplačilih in rezultatih izve-
denih kontrol (pred izplačilom, v okviru petletnega spremljanja…). ARSKTRP podatke 
črpa iz zbirnih vlog, vlog na javne razpise, zahtevkov za izplačilo in poročil prejemnikov 
sredstev EKSRP. 

ARSKTRP bo v programskem obdobju zagotavljala elektronski vnos vlog in zahtevkov. 
Izračunavanje količinskih in finančnih vrednosti vlog in zahtevkov je aplikacijsko s posle-
dično avtomatično izdajo odločb in generiranjem poročil. Sistem omogoča beleženje 
vseh kontrol, ki so v postopku opravljene s strani pooblaščenih oseb. Celoten postopek, 
opravljen za vsako vlogo ali zahtevek je zabeležen in varovan v elektronskem sistemu. 

ARSKTRP za realizacijo ciljev zagotavlja zmogljiv in visoko razpoložljiv informaci-
jski sistem, ki omogoča obdelavo velikih količin podatkov v normalnih (pričakovanih) 
časovnih okvirjih ter hkratno zagotovitvijo dostopov do podatkov za preteklo programsko 
obdobje od leta 2006 dalje.
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Za ukrep tehnične pomoči podatke o izvedenih aktivnostih tehnične pomoči zbira in vodi 
MKO, o kontrolah in izplačilih pa ARSKTRP.

Pomemben vir podatkov za spremljanje in vrednotenje so tudi redno vzpostavljeni monitoringi, 
ki jih izvajajo različne institucije oziroma organizacije, predvsem na okoljskem področju.

Sistem spremljanja, poročanja in vrednotenja v okviru PRP 2014–2020 zagotavlja ustrezno 
podporno okolje, ki bo elevatorjem služilo za kvalitetno in nemoteno izvedbo neodvis-
nega vrednotenja.

9.5 Časovnica

Vrednotenje PRP 2014–2020 je kontinuiran proces, ki traja od začetka priprave programa 
do zaključka vseh odobrenih projektov. 

Predhodno vrednotenje poteka sočasno s samo pripravo programa in je pomemben 
element usmerjanja in izboljšanja kakovosti zasnove programa. Predhodno vrednotenje 
vključuje tudi zahteve za strateško presojo vplivov na okolje, določene med izvajanjem 
Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji 
vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

Sprotno vrednotenje med obdobjem izvajanja programa bo usmerjeno oceno uspešnosti in 
učinka. Aktivnosti vrednotenja bodo v prvi fazi programskega vrednotenja, torej v okviru 
razširjenega letnega poročila o napredku v letu 2017, osredotočene predvsem na to ali izva-
janje PRP 2014–2020 poteka v zastavljenih okvirih in na pričakovan način oziroma kje se 
pojavljajo težave in kako ustrezno pristopiti k njihovem reševanju. V drugi fazi vrednotenja, v 
okviru razširjenega letnega poročila o napredku v letu 2019, bodo aktivnosti vrednotenja osre-
dotočene predvsem na doseganje zastavljenih ciljev v okviru določenih mejnikov. Nadalje pa 
bodo vrednotenja vključevala širšo oceno kazalnikov rezultata in kazalnikov vpliva ter analizo 
neto učinkov programa. Naknadno vrednotenje bo vključevalo oceno uspešnosti in učinko-
vitosti programa ter njegov prispevek k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast in ga je potrebno zaključiti in posredovati EK do 31. decembra 2023.

9.6 Komuniciranje

Organ upravljanja zagotavlja obveščanje javnosti o programu kar med drugim vključuje 
tudi obveščanje strokovnih organizacij, gospodarskih in socialnih partnerjev, organov, 
vključenih v spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami, nevladnih organizacij, 
vključno z okoljskimi organizacijami ter seveda tudi širše zainteresirane javnosti o poteku 
in rezultatih posameznih vrednotenj programa. 

V skladu s 55. členom Uredbe RP/2013/EU organ upravljanja zagotavlja obveščanje 
zlasti preko Mreže za podeželje. V ta namen bo pripravljen komunikacijski načrt, ki 
bo vključeval način informiranja in obveščanja javnosti v zvezi s programom razvoja 
podeželja, sodelovanje z organom upravljanja ter informacijske in komunikacijske dejav-
nosti, ki bodo namenjene širši javnosti.

9.7 Viri 

Sredstva za implementacijo načrta vrednotenja, ki med drugim vključujejo tudi potrebne 
človeške vire, podatkovne baze, informacijske sisteme in ostalo podporno okolje, so zagot-
ovljena v okviru tehnične pomoči. V finančnem okviru se bo izvedel okvirni izračun predv-
idenih stroškov in razrez finančnih sredstev na letni ravni, ki bo temeljil na stroškovnih 
kalkulacijah v okviru vrednotenja PRP 2007–2013.
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FINANČNI NAČRT
Poglavje se bo lahko zaključilo po dokončanih dogovorih o večletnem finančnem okviru 
in dokončni določitvi vsebine ukrepov.

10.1 Letni prispevek EKSRP (v EUR)

Leto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ostale regije n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Manj razvite 
regije in 
OR&JEO

n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Dodatna 
sredstva, 
prenesena 
iz ovojnice 
za direktna 
plačila 
(capping)

0 0 0 0 0 0 0

Skupaj 
EKSRP 118.600.000 119.000.000 119.400.000 119.700.000 120.000.000 120.300.000 120.700.000

10.2 Finančni načrt po ukrepih (v EUR za celotno obdobje 2014–2020)

Kategorija regije Ukrep
Veljavna 
stopnja

Veljavna stopnja  
za finančne  
instrumente pod 
upravljanjem OU

Skupni  
načrtovan 
prispevek EU 
(v EUR)

Skupni  
javni izdatki  
(v EUR)

Manj razvite 
regije in OR&JEO

Velja za vse ukrepe 75 0,00 477.421.085,89 636.561.447,86

Prenos znanja in dejav-
nosti informiranja 80 0,00 7.856.580,79 9.820.725,99

Pomoč mladim kmetom 
za zagon podjetja 80 0,00 34.918.136,84 43.647.671,05

Ustanovitev skupin 
proizvajalcev 80 0,00 1.163.937,89 1.454.922,37

Sodelovanje 80 0,00 17.051.690,16 21.314.612,70

CLLD 80 0,00 29.319.500,00 36.649.375,00

Preglednica 68: Letni 
prispevek EKSRP.

Preglednica 69: Finančni načrt 
po ukrepih PRP 2014–2020 



Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
10 FINANČNI NAČRT  

Ostale regije

Velja za vse ukrepe 75 0,00 206.323.322,53 275.097.763,37

Prenos znanja in dejav-
nosti informiranja 80 0,00 3.367.106,05 4.208.882,57

Pomoč mladim kmetom 
za zagon podjetja 80 0,00 14.964.915,79 18.706.144,74

Ustanovitev skupin 
proizvajalcev 80 0,00 498.830,53 623.538,16

Sodelovanje 80 0,00 7.307.867,21 9.134.834,01

CLLD 80 0,00 12.565.500,00 15.706.875,00

Tehnična pomoč  75 0,00 24.941.526,32 33.255.368,42

Dodatna sred-
stva, prenesena 
iz ovojnice za 
direktna plačila 
(capping)

 n.p. 0,00

Finančni instru-
ment - EU raven 
(upravljano s 
strani EK)

 n.p. 0,00   

Skupaj   0,00 837.700.000,00 1.106.182.161,23

10.3  Načrtovan prispevek EU po ukrepu (v EUR za celotno obdobje 2014–2020)

Ukrep Načrtovan prispevek EU(v EUR) Skupaj (v EUR)

Prenos znanja in dejavnosti informiranja 11.223.686,84 14.029.608,55

Podpora dejavnostim usposabljanja / prenosa znanja 5.570.274,21 6.962.842,76

Podpora demonstracijskim projektom / aktivnostim informi-
ranja 5.653.412,63 7.066.765,79

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah 8.313.842,11 11.085.122,81

Podpora za svetovalne storitve 8.313.842,11 11.085.122,81

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila 2.494.152,63 3.325.536,84

Podpora za novo sodelovanje v EU shemah kakovosti 415.692,11 554.256,14

Podpora za novo sodelovanje v nacionalnih shemah kakovosti 415.692,11 554.256,14

Podpora za novo sodelovanje v prostovoljnih shemah kmeti-
jske proizvodnje 831.384,21 1.108.512,28

Certifikacijske sheme 831.384,21 1.108.512,28

Naložbe v fizična sredstva 162.119.921,05 216.159.894,74

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 83.138.421,05 110.851.228,07

Podpora za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 58.196.894,74 77.595.859,65

Podpora za naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo 20.784.605,26 27.712.807,02

Razvoj kmetij in podjetij 99.766.105,26 128.864.552,63

Zagonska pomoč za mlade kmete 49.883.052,63 62.353.815,79

Zagonska pomoč za nekmetijske dejavnosti na podeželju 16.627.684,21 22.170.245,61

Podpora za naložbe v nekmetijske dejavnosti na podeželju 33.255.368,42 44.340.491,23

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov 34.419.306,32 45.892.408,42

Podpora za naložbe v gozdarsko tehnologijo in primarno 
predelavo/trženja 34.419.306,32 45.892.408,42

Ustanavljanje skupin proizvajalcev 1.662.768,42 2.078.460,53

Pomoč za ustanavljanje skupin proizvajalcev 1.662.768,42 2.078.460,53

Kmetijsko okoljska in podnebna plačila 166.276.842,11 221.702.456,14

Kmetijsko okoljska in podnebna plačila 166.276.842,11 221.702.456,14

Ekološko kmetijstvo 33.255.368,42 44.340.491,23

Plačila za preusmeritev 4.156.921,05 5.542.561,40

Plačila za izvajanje 29.098.447,37 38.797.929,82

Preglednica 70: Načrtovan 
prispevek EU po ukrepu PRP 
2014–2020.
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Ukrep Načrtovan prispevek EU(v EUR) Skupaj (v EUR)

Plačila za območja z naravnimi omejitvami 208.511.160,00 278.014.880,00

Plačila za gorska območja 163.283.858,95 217.711.811,93

Plačila za druga območja 18.456.729,47 24.608.972,63

Plačila za območja s specifičnimi omejitvami 26.770.571,58 35.694.095,44

Dobro počutje živali 12.470.763,16 16.627.684,21

Plačila za dobro počutje živali 12.470.763,16 16.627.684,21

Sodelovanje 24.359.557,37 30.449.446,71

Podpora za vzpostavitev in delovanje operativnih skupin 2.494.152,63 3.117.690,79

Podpora pilotnim projektom 2.494.152,63 3.117.690,79

Podpora razvoju novih proizvodov, procesov in tehnologij 4.988.305,26 6.235.381,58

Podpora za sodelovanje vzdolž oskrbne verige, kratke dobavne 
verige in lokalni trgi 4.988.305,26 6.235.381,58

Podpora za promocijo kratkih dobavnih verig in lokalnih 
trgov 4.406.336,32 5.507.920,39

Podpora za kolektiven pristop k okoljskim projektom/
praksam 4.988.305,26 6.235.381,58

LEADER 41.885.000,00 52.356.250,00

Leader 41.885.000,00 52.356.250,00

Tehnična pomoč 24.941.526,32 33.255.368,42

Skupaj 831.700.000,00 1.098.182.161,23

Skupaj 831.700.000,00 1.098.182.161,23

10.4 Ukinjeni ukrepi

Ukrep Načrtovan prispevek EU (v EUR) Skupaj (v EUR)

Zgodnje upokojevanje 6.000.000,00 75

Skupaj 6.000.000,00  

Preglednica 71: Ukinjeni 
ukrepi.
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NAČRT KAZALNIKOV
Bo dopolnjen po uskladitvi vsebine ukrepov in finančne alokacije sredstev.
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DODATNO NACIONALNO  
FINANCIRANJE
Slovenija za ukrepe PRP 2014–2020 ne predvideva dodelitve pomoči, ki presegale najvišje 
zneske, opredeljene v Uredbi RP/2013/EU. 

A. Za ukrepe in dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe, je treba:

•  navesti, ali bo podpora dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. [] o pomoči de 
minimis v kmetijskem sektorju; ali

•  zagotoviti prijavno številko in sklic na uredbo Komisije o izjemah, sprejeto na podlagi 
Uredbe Sveta (EU) št. [], na podlagi katere je bil ukrep uveden, ali

•  zagotoviti številko zadeve in referenčno številko, pod katero je Komisija ukrep razglasila 
za združljivega s Pogodbo;

•  predložiti ustrezni obrazec, priložen k Uredbi Komisije (ES) št. 794/2004 [] (standardni 
obrazci za priglasitev).

B.   Za ukrepe iz členov 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 Uredbe RP/2013/EU in dejavnosti 
v okviru ukrepov iz členov 15, 16, 18, 20 in 36 te uredbe, ki ne spadajo v področje 
uporabe člena 42 Pogodbe, je treba:

•  navesti, ali bo podpora dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. [] o podpori de 
minimis; ali

•  navesti prijavno številko in sklic na uredbo Komisije o izjemah, sprejeto na podlagi 
Uredbe Sveta (EU) št. [], na podlagi katere je bil ukrep uveden, alizagotoviti številko 
zadeve in referenčno številko, pod katero je Komisija ukrep razglasila za združljivega s 
Pogodbo;

•  navesti ostale razloge, zakaj zadevna shema pomoči predstavlja obstoječo pomoč v 
smislu člena [] Uredbe (EU) št. [] (postopek za priglašeno pomoč), vključno z obsto-
ječimi ukrepi pomoči v smislu predpristopnih pogodb
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ELEMENTI POTREBNI ZA OCENO  
DRŽAVNIH POMOČI
Poglavje bo dopolnjeno po sprejemu ustreznih pravnih podlag EU. 

A. Za ukrepe in dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe, je treba:

•  navesti, ali bo podpora dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. [] o pomoči de 
minus v kmetijskem skladu; ali

•  zagotoviti prijavno številko in sklic na uredbo Komisije o izjemah, sprejeto na odlagi 
Uredbe Sveta (EU) št. [], na podlagi katere je bil ukrep uveden, ali

•  zagotoviti številko zadeve in referenčno številko, pod katero je Komisija ukrep razglasila 
za združenega s Pogodbo;

•  predložiti ustrezni obrazec, priložen k Uredbi Komisije (ES) št. 794/2004 [] (standardni 
obrazci za priglasitev).

B.  Za ukrepe iz členov 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 Uredbe RP/2013/EU in dejavnosti 
v okviru ukrepov iz členov 15, 16, 18, 20 in 36 te uredbe, ki ne spadajo v področje 
uporabe člena 42 Pogodbe, je treba: 

•  navesti, ali bo podpora dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. [] o podpori de 
minimis; ali

•  navesti prijavno številko in sklic na uredbo Komisije o izjemah, sprejeto na podlagi 
Uredbe Sveta (EU) št. [], na podlagi katere je bil ukrep uveden, ali

•  zagotoviti številko zadeve in referenčno številko, pod katero je Komisija ukrep razglasila 
za združljivega s Pogodbo;

•  navesti ostale razloge, zakaj zadevna shema pomoči predstavlja obstoječo pomoč v 
smislu člena [] Uredbe (EU) št. [] (postopek za priglašeno pomoč), vključno z obstoječimi 
ukrepi pomoči v smislu predpristopnih pogodb.
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INFORMACIJE O SKLADNOSTI
Poglavje se lahko pripravi po končni odločitvi, katere ukrepe se bo izvajalo ter po določitvi 
vsebine teh ukrepov ter ko bodo znani ukrepi ostalih skladov in I. stebra SKP.

14.1 Zagotavljanje skladnosti

• Skladnost z/s: 
• SSO skladi
• Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom – neposredna plačila
• eSUT

lokalnimi razvojnimi strategijami, ki se izvajajo v okviru pristopa LEADER, aktivnostmi, 
predvidenimi v okviru ukrepa »Sodelovanje« iz 36. člena Uredbe RP/2013/EU, ukrepu 
»Osnovne storitve in obnova vasi na podeželju« iz 21. člena Uredbe RP/2013/EU in 
drugimi skladi SSO ;

14.2 Informacije glede skladnosti z drugimi instrumenti unije

• Obzorje 2020 (Horizon 2020)
• Program za konkurenčnost podjetij in MESP (COSME)76 2014–2020 
• Rezerva za nove udeležence na trgu „NER 300“77

•  LIFE in okoljska zakonodaja
• Strategija EU za Podonavje78

76  http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
77  http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm
78   Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Strategija Evropske 

unije za Podonavje – COM(2010) 715 končno
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15.1 Določitev pristojnih organov in opis strukture upravljanja in nadzora

15.1.1 Pristojni organi

Vrsta organa Ime organa Vodja organa Naslov Telefon E. pošta

Organ upravljanja Ministrstvo za kmeti-
jstvo in okolje

dr. Martina Bavec, 
generalna direktorica Dunajska 22,

Ljubljana

Plačilna agencija
Agencija RS za 
kmetijske trge in 
razvoj podeželja

Benedikt Jeranko Dunajska 160,

Ljubljana

Certifikacijski organ
Ministrstvo za 
finance, Urad za 
nadzor proračuna

15.1.2 Opis strukture upravljanja in nadzora

15.1.2.1 Organ upravljanja
MKO je odgovorni organ za pripravo, smotrno in učinkovito upravljanje in izvajanje 
programa v skladu z 72. členom Uredbe RP/2013/EU. 

Del nalog Organa upravljanja, ki se nanašajo na izvajanje in nadzor, bo z ustreznimi 
pravnimi podlagami prenesen na ARSKTRP, ki je organ v sestavi MKO in v skladu s 16. 
členom Zakona o splošnem upravnem postopku izvaja naloge prvostopenjskega organa.

•  Organ upravljanja (OU) je odgovoren za učinkovito, smotrno in pravilno vodenje in 
izvajanje PRP 2014–2020. Opravlja predvsem naslednje naloge, določene v 73. členu 
Uredbe RP/2013/EU:

•  programiranje (sodelovanje pri pripravi in spremembah partnerskega sporazuma, prip-
rava in spremembe programa, priprava ustreznih nacionalnih pravnih podlag)

•  upravljanje s programom (opravljanje nalog Organa upravljanja, zagotovitev pogojev za 
delo Nadzornega odbora, sodelovanje z organi upravljanja ostalih strukturnih in inves-
ticijskega sklada, sodelovanje z organi, pristojnimi za izvajanje I. stebra SKP, usmerjanje 
dela organa v sestavi pri izvajanju delegiranih nalog OU. letni sestanek z EK …)

•  izvajanje programa (priprava javnih razpisov in razpisne dokumentacije, prejem in 
obdelava vlog, odločanje o vlogah, izvajanje kontrol, spremljanje izvajanja projektov …)

•  spremljanje in vrednotenje programa (spremljanje izvajanja ukrepov, finančno spreml-
janje programa, izvajanje analiz za potrebe programiranja in upravljanja s programom, 
koordiniranje izvajanja vrednotenj …)

• poročanje o programu (priprava letnih in drugih poročil o izvajanju programa …)
• obveščanje javnosti o programu
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•  nadzor nad izvajanjem programa (nadzor nad izvajanjem delegiranih nalog, nadzor 
nad izvajanjem ukrepa tehnična pomoč, nadzor nad izvajanjem aktivnosti programa na 
MKO …)

• zaključevanje programa

Sestavljajo ga vodja OU in usmerjevalni odbor, skupina za podporo upravljanju ter 
skupina za podporo izvajanju. Pri svojem delu se poslužujejo podpore ostalih služb 
MKO (finančne zadeve, pravne zadeve, kadrovske zadeve, notranja revizija itd.). OU o 
vseh zadevah, ki so povezane s pogoji pridobitve oziroma odvzema akreditacije plačilni 
agenciji obvešča pristojni organ.

Vodja OU je generalni direktor direktorata, pristojnega za kmetijstvo. Je odgovoren za 
pravilno izvajanje programa, zastopa OU, izdaja interne akte OU ter zagotavlja ustrezen 
pretok informacij med vsemi akterji izvajanja programa. Pri pomembnejših vprašanjih se 
posvetuje z Usmerjevalnim odborom.

Usmerjevalni odbor je podpora vodji OU pri pomembnejših odločitvah. Sestavljen je 
iz namestnika vodje OU, predstavnikov sektorjev, odgovornih za izvajanje posameznih 
ukrepov, predstavnika kabineta ministra ter predstavnika ARSKTRP.

Skupina za podporo upravljanju je zadolžena za zagotavljanje strokovne in organizaci-
jske podpore pri upravljanju s programom. Opravlja naloge programiranja, upravljanja s 
programom, spremljanja in vrednotenja programa, poročanja o programu, nadzora nad 
izvajanjem programa, zaključevanja programa, izvajanja ukrepa Tehnična pomoč. Naloge 
se bodo opravljale v okviru Sektorja za podeželje, Oddelka za podporo programu razvoja 
podeželja na MKO. Za učinkovito opravljanje teh nalog je potrebno zagotoviti minimalno 
12 javnih uslužbencev.

Skupina za podporo izvajanju je zadolžena za zagotavljanje strokovne podpore pri izva-
janju ukrepov programa. Opravlja naloge priprave vsebine ukrepov, priprave ustreznih 
podlag za izvajanje ukrepov, priprave vsebine javnih razpisov in spremljanja izvajanja 
ukrepov ter sodelovanje pri pripravi poročil in ostalih strokovnih besedil, ki se nanašajo 
na izvajanje ukrepov PRP 2014–2020. Naloge se bodo opravljale v okviru Sektorja za 
podeželje, Oddelka za izvajanje programa podeželja na MKO. Za učinkovito opravljanje 
teh nalog je potrebno zagotoviti minimalno 15 javnih uslužbencev.

V primeru, da omenjene notranje organizacijske enote niso ustrezno kadrovsko zasedene, 
se lahko zaposlijo dodatni javni uslužbenci, ki se financirajo iz ukrepa Tehnične pomoči.

15.1.2.2 Plačilna agencija
Naloge plačilne agencije v okviru izvajanja PRP 2014–2020 izvaja ARSKTRP. ARSKTRP 
je edina akreditirana plačilna agencija za izvajanje vseh ukrepov skupne kmetijske poli-
tike v RS. 

MKO je pristojni organ za izdajo in odvzem akreditacije plačilne agencije ter za spreml-
janje in nadzor delovanja plačilne agencije.

 ARSKTRP opravlja naloge, določene v smislu 7. člena Uredbe HU/2013/EU, predvsem 
naloge:

•  odobritev izplačil (ugotavljanje izpolnjevanja pogojev vlagateljev zahtevkov in določanje 
zneskov, ki se jim izplačujejo)

• izvajanje izplačil (izdajanje nalogov za izplačilo organu, pristojnemu za izplačevanje)
•  računovodstvo izplačil (evidentiranje izplačil iz EKSRP v računovodskih evidencah 

plačilne agencije in pripravljanje periodičnih poročil o izdatkih).

Organizacijska struktura plačilne agencije omogoča ločeno opravljanje nalog. Za vsako 
nalogo je pristojna posebna organizacijska enota, katere pristojnosti so opredeljene v 
notranjem aktu plačilne agencije. Prav tako ima organizirano službo notranje revizije, 
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katere namen je strokovno preverjanje in ocenjevanje poslovodenja in delovanja notranjih 
kontrol ter poročanje vodstvu o odkritih slabostih ali nepravilnostih in dajanje priporočila 
za njihovo odpravo.

Za delo plačilne agencije ARSKTRP pripravi ustrezne interne predpise.

ARSKTRP zagotavlja primerno število usposobljenega kadra za učinkovito ter strokovno 
kakovostno izvajanje programa. V skladu s cilji in pričakovanji programa, bo ARSKTRP 
za opravljanje vseh dejavnosti zagotavljala zaposlitev minimalno 115 javnih uslužbencev 
(v notranjih organizacijskih enotah, ki se ukvarjajo izključno z izvajanjem PRP), v 
primeru izkazanega dejstva, da posamezna notranja organizacijska enota ne bo ustrezno 
kadrovsko zasedena, pa primerno več. Za izvedbo aktivnosti, ki jih prinaša programsko 
obdobje 2014–2020, je vsaj 38 javnih uslužbencev zaposlenih v okviru projekta Tehnična 
pomoč.

V primeru, da omenjene notranje organizacijske enote niso ustrezno kadrovsko zasedene, 
se lahko zaposlijo dodatni javni uslužbenci, ki se financirajo iz ukrepa Tehnične pomoči.

15.1.2.3 Certifikacijski organ
Certifikacijski organ za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 je Ministrstvo za finance, Urad 
za nadzor proračuna (UNP). UNP poda mnenje o izjavi o zanesljivosti upravljanja, ki 
zajema celovitost, točnost in verodostojnost letnih obračunov plačilne agencije, pravilno 
delovanje njenega sistema notranjega nadzora, zakonitost in pravilnosti povezanih tran-
sakcij ter spoštovanje načela dobrega finančnega upravljanja. Je operativno neodvisen od 
ARSKTRP in MKO.

15.2 Predvidena sestava nadzornega odbora

Na podlagi predloga MKO bo Vlada RS v obdobju največ treh mesecev po odločbi o 
odobritvi programa imenovala člane Nadzornega odbora PRP 2014–2020. Nadzorni 
odbor za svoje delo sprejme poslovnik o delu znotraj institucionalnega, pravnega in 
finančnega državnega okvira ter ga sprejme sporazumno z Organom upravljanja. Nadzor-
nemu odboru predseduje predstavnik MKO. Člani Nadzornega odbora so predstavniki 
ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij 
ter lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru bodo zastopani tudi organi in organizacije, 
zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov.

15.2.1 Postopki za spremljanje programa

Kakovost izvajanja programa spremljata Organ upravljanja in Nadzorni odbor s pomočjo 
finančnih kazalnikov ter kazalnikov učinka in ciljev, določenih v 9. poglavju programa. 
Spremljanje izvajanja programa omogoča pregled učinkovitosti programa pri dose-
ganju zastavljenih ciljev. Je trajen postopek, ki poteka med implementacijo programa z 
namenom korekcije programa v primeru oddaljevanja od doseganja ciljev, namenom 
izboljšanja kakovosti izvajanja programa in optimizacije delitve proračunskih sredstev. 
Načrt indikatorjev je določen v 9. poglavju programa. 

OU izvaja vse aktivnosti, potrebne za zbiranje podatkov za pripravo letnega poročila o 
napredku v skladu 82. členom Uredbe RP/2013/EU. OU vsako leto, prvič leta 2016, prip-
ravi letno poročilo o izvajanju in ga pošlje v potrditev NO. Po potrditvi NO OU letno 
poročilo pošlje EK. 

Vsako leto ob predložitvi letnega poročila o napredku EK in OU na letnem sestanku 
pregledata glavne rezultate preteklega leta. OU zagotovi ustrezno spremljanje pripomb, ki 
jih EK poda v okviru letnega sestanka.
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Vrednotenja programa bodo izvedena v skladu z načrtom vrednotenja iz 7. poglavja PRP 
2014–2020.

15.2.2 Postopki za zbiranje podatkov, potrebnih za vrednotenje

Pomemben vir podatkov bo SURS. Ostale podatke za spremljanje in vrednotenje bosta 
zagotovila MKO in ARSKTRP iz svojih evidenc in informacijskih baz oziroma jih bosta 
pridobila od drugih institucij.

15.2.3  Opis sistema za beleženje, hranjenje, upravljanje in poročanje statističnih 
informacij o programu in izvajanju

ARSKTRP za namene poročanja, vrednotenja in upravljanja s programom zbira in 
zagotavlja podatke o ukrepih, ki se izvajajo na ARSKTRP. Zbira in zagotavlja podatke na 
podlagi kazalnikov, določenih v 9. poglavju PRP 2014–2020 in druge podatke, potrebne 
za kvalitetno spremljanje in izvajanje PRP 2014–2020. ARSKTRP zbira podatke o prejetih 
in odobrenih vlogah, prejetih zahtevkih za izplačilo, izvedenih izplačilih in rezultatih izve-
denih kontrol (pred izplačilom, v okviru petletnega spremljanja…). ARSKTRP podatke 
črpa iz zbirnih vlog, vlog na javne razpise, zahtevkov za izplačilo in poročil prejemnikov 
sredstev EKSRP. 

ARSKTRP bo v programskem obdobju zagotavljala elektronski vnos vlog in zahtevkov. 
Izračunavanje količinskih in finančnih vrednosti vlog in zahtevkov je aplikacijsko s posle-
dično avtomatično izdajo odločb in generiranjem poročil. Sistem omogoča beleženje 
vseh kontrol, ki so v postopku opravljene s strani pooblaščenih oseb. Celoten postopek, 
opravljen za vsako vlogo ali zahtevek je zabeležen in varovan v elektronskem sistemu. 

ARSKTRP za realizacijo ciljev zagotavlja zmogljiv in visoko razpoložljiv informaci-
jski sistem, ki omogoča obdelavo velikih količin podatkov v normalnih (pričakovanih) 
časovnih okvirjih ter hkratno zagotovitvijo dostopov do podatkov za preteklo programsko 
obdobje od leta 2006 dalje.

Za ukrep tehnične pomoči podatke o izvedenih aktivnostih tehnične pomoči zbira in vodi 
MKO, o kontrolah in izplačilih pa ARSKTRP.

15.3 Opis komunikacijskega načrta

V skladu s 1. h odstavkom 73. člena Uredbe RP/2013/EU organ upravljanja zagotavlja 
obveščanje javnosti o programu, in sicer z obveščanjem možnih upravičencev, strokovnih 
organizacij, gospodarskih in socialnih partnerjev, organov, vključenih v spodbujanje 
enakosti med moškimi in ženskami, ter zadevnih nevladnih organizacij, vključno z okol-
jskimi organizacijami, o možnostih, ki jih zagotavlja PRP 2014–2020, in o pravilih glede 
dostopa do finančne podpore PRP 2014–2020. Organ upravljanja zagotavlja obveščanje 
upravičencev o prispevku EU, EKSRP in širše javnosti o vlogi EU v PRP 2014–2020.

V skladu s 55. členom Uredbe RP/2013/EU organ upravljanja zagotavlja obveščanje širše 
javnosti in možnih upravičencev zlasti preko Mreže za podeželje. V ta namen se pripravi 
tudi Komunikacijski načrt, ki vključuje informiranje in obveščanje javnosti v zvezi s PRP 
2014–2020.

• Pri informiranju se upošteva tri ključna vprašanja:
• koga se želi informirati,
• kaj se želi sporočiti in kdaj ter

kako oziroma na kakšen način uporabiti najustreznejše komunikacijsko orodje in ukrepe.
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15.3.1  Opis aktivnosti za informiranje potencialnih upravičencev in vseh deležnikov 
glede možnosti, ki jih ponuja program in glede pravil za pridobitev sredstev 
programa

•  Informiranje bo vsebovalo informacije o možnostih, ki jih ponuja program in o pravilih 
za dostop do finančnih sredstev programa preko izvajanja naslednjih aktivnosti:

•  povezovanje v Mrežo za podeželje, informiranje članov Mreže in spodbujanje k izmen-
javi informacij in izkušenj med člani Mreže,

•  informiranje in spodbuditev k podajanju mnenj ob spremembah PRP 2014–2020 in ob 
spremembah drugih pravnih dokumentov, pomembnih za izvajanje PRP 2014–2020;

• informiranje ob zasedanju nadzornega odbora PRP 2014–2020;
• informiranje preko komunikacijskih orodij organa upravljanja.

Organ upravljanja bo pripravil in uporabljal naslednja orodja obveščanja in informiranja:

Spletna stran
Hitra rast dostopa do interneta potrjuje pomembnost spletne strani kot pripomočka za 
ključna sporočila organizacij in kot vira najnovejših informacij. Spletna stran bo glavni 
komunikacijski pripomoček komunikacijskega načrta. Na spletni strani bodo objavljene 
vse ustrezne informacije o PRP 2014–2020. Potencialni končni prejemniki sredstev bodo 
lahko tukaj našli vse potrebne informacije o izvajanju PRP 2014–2020. Na spletni strani 
bodo objavljeni seznami prejemnikov sredstev EKSRP. 

Forum
Na spletni strani bo vsem zainteresiranim na voljo tudi elektronski forum. Na njem bodo 
lahko uporabniki zastavljali vprašanja in dobili odgovore s področja ukrepov PRP 2014–
2020.

Info točke
INFO točke bodo informacijske pisarne, kjer bodo zainteresirani lahko dobili najra-
zličnejše informacije o koriščenju sredstev iz EKSRP.

Publikacije
V programskem obdobju je predvidena izdaja več vrst publikacij. Uporabljalo se jih bo 
na različnih predstavitvah PRP 2014–2020 (okrogle mize, seminarji, delavnice, tiskovne 
konference, sejmi). 

Nastopanje v medijih
Predstavniki MKO in ARSKTRP bodo aktivno sodelovali v radijskih in televizijskih 
oddajah ter drugih tiskanih medijih. 

Seminarji in delavnice
Z organizacijo seminarjev v začetni fazi obveščanja se bo strokovno javnost na splošno 
seznanilo z ukrepi PRP 2014–2020. Ti seminarji bodo v prvi vrsti namenjeni strokovnim 
službam Kmetijsko svetovalna služba, različni pripravljavci projektov in poslovnih načrtov, 
ki so v neposrednem stiku s potencialnimi končnimi prejemniki ter predstavnikom loka-
lnih skupnosti in ostalim zainteresiranim.

Promocijski material
Za večjo prepoznavnost EKSRP se bo pripravil tudi promocijski material, ki bo vseboval 
koristne informacije, bo praktično uporaben in vizualno privlačen. Uporabljal se bo na 
različnih dogodkih (tiskovne konference, seminarji, delavnice, izobraževanja).

Obveščanje in informiranje je načrtovano kot model sodelovanja med različnimi organi-
zacijami, tako na regionalni in lokalni ravni, kot s socialnimi partnerji, nevladnimi orga-
nizacijami in stroko. V sistem obveščanja bodo poleg MKO vključeni naslednji partnerji: 
ARSKTRP, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (s svojimi območnimi zavodi), Zavod 
za gozdove (s svojimi območnimi zavodi), Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje 
za živilsko industrijo, Društvo za razvoj slovenskega podeželja, lokalne oblasti, nevladne 
organizacije s področja promoviranja enakosti med moškimi in ženskami ter varovanja 
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okolja, Center Evropa in predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Mreža za podeželje 
bo povezovala vladne, nevladne in zasebne organizacije in strukture, ki so vključene v 
razvoj podeželja.

Organ upravljanja bo zagotavljal potencialnim upravičencem in javnosti jasne infor-
macije o upravnih postopkih, ki jih je treba upoštevati, sistemu za vodenje vlog, infor-
macije o merilih, uporabljenih pri izbirnih postopkih in mehanizmih za vrednotenje, ter 
imena oseb ali kontaktnih točk na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki lahko pojas-
nijo delovanje celotnih programov pomoči in merila za pridobitev pomoči preko spletnih 
strani, objav in izjavah v medijih, delavnicah in podobno.

Ob dodelitvi sredstev upravičencem do sredstev programa bodo le-ti vsakokratno 
obveščeni o prispevku EU, da so sredstva sofinancirana iz EKSRP.

Vsi upravičenci, zlasti upravičenci do sredstev za naložbe, bodo zavezani k označevanju 
vira sofinanciranja naložb v obliki obrazložitvenih tabel in obrazložitvenih panojev. K 
označevanju vira sofinanciranja bodo zavezane tudi lokalne akcijske skupine. 

O prispevku EU bo navedeno v vseh javnih naročilih tehnične pomoči PRP 2014–2020 in 
na vseh publikacijah, kakor tudi sporočilih za javnost, okroglih mizah, delavnicah, konfer-
encah in drugih podobnih dogodkih, ki bodo organizirani s strani tehnične pomoči PRP 
2014–2020 ali Mreže za podeželje.

• Predvideni ukrepi za obveščanje upravičencev o prispevku EU so:
• obveščanje preko spletnih strani, objav in izjavah v medijih, delavnicah in podobno, 
• obveščanje upravičencev ob vsakokratni dodelitvi sredstev EU,
•  označevanje vira sofinanciranja naložb, projektov in izvajanja ukrepov LEADER v skladu 

z določbami delegirane uredbe za to področje,

označevanje vira sofinanciranja javnih naročil tehnične pomoči PRP 2014–2020.

Predvideni ukrepi za obveščanje splošne javnosti o vlogi EU 
V ta namen bo pripravljen komunikacijski načrt, ki bo vključeval način informiranja in 
obveščanja javnosti v zvezi s programom razvoja podeželja, sodelovanje z organom upra-
vljanja ter informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki bodo namenjene širši javnosti.

Pomembno vlogo pri obveščanju splošne javnosti bo imela Mreža za podeželje, ki bo 
sodelovala s službo, odgovorno za odnose z javnostmi in promocijo MKO, in s službo, 
odgovorno za odnose z javnostmi in promocijo ARSKTRP. Mreža bo aktivno vključevala 
v aktivnosti informiranja tudi druge organizacije, tako na regionalni in lokalni ravni, 
kot npr. Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije s svojimi območnimi zavodi, Zavod 
za gozdove s svojimi območnimi zavodi, Gospodarska zbornica Slovenije, lokalne akci-
jske skupine, občine, upravne enote, organe, udeleženih pri spodbujanju enakosti med 
moškimi in ženskami, in nevladne organizacije.

•  Predvideni ukrepi za obveščanje splošne javnosti o vlogi EU v programu in rezultatih 
programa so:

• i nformiranje preko spletnih, tiskanih, radijskih in televizijskih medijev ter publikacij;
•  informiranje na predstavitvah, delavnicah, srečanjih, seminarjih, konferencah, sejmih, 

okroglih mizah in podobnih priložnostih;
• informiranje članov mreže za podeželje preko elektronske pošte in socialnih medijev;

zbiranje primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov razvoja 
podeželja;
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15.4 Opis pristopa, ki določa načela v zvezi z določitvijo meril za izbor 

Ukrepi PRP 2014–2020 se v skladu z 10. členom Zakona o kmetijstvu izvajajo na podlagi 
uredb, ki jih sprejme Vlada RS. Vlada RS s posamezno uredbo določi vrsto ukrepov, 
pogoje, upravičence, merila in postopke za uvedbo in izvajanje posameznega ukrepa 
razvoja podeželja ter finančna sredstva, namenjena za posamezen ukrep.

Sredstva PRP 2014–2020 se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, z oddajo zbirne vloge 
oziroma v primeru ukrepa LEADER na podlagi potrjenih strategij Lokalnih akcijskih 
skupin. 

NO svetuje in izda mnenje v zvezi z merili za izbor dejavnosti, ki bodo financirane.

15.5  Opis mehanizmov za zagotavljanje skladnosti med aktivnostmi, povezanimi 
z lokalnim razvojem

(vključno z opisom potencialnih prekrivanj in izkoriščanjem sinergij – kjer gre za aktiv-
nosti v okviru lokalnih razvojnih strategij, ukrepa sodelovanje in ukrepa osnovne storitve 
za obnovo vasi v podeželskih območjih)

15.6  Predhodna ocena preverljivosti, možnosti nadzorovanja ukrepov in tveganja 
za pojav napak za ukrepe

Doda se besedilo evalvatorja iz predhodnega vrednotenja.

15.7  Dokaz o zadostnih svetovalnih kapacitetah za zagotavljanje zadostnih 
nasvetov in podpor za izvajanje programa

15.8 Opis uporabe tehnične pomoči

• Glavni cilji, katerim bodo sledile aktivnosti v okviru tehnične pomoči, so:
•  zagotoviti ustrezno podporo za aktivnosti, ki so potrebne za programiranje in izvajanje 

ukrepov razvoja podeželja (priprava, izvedba, spremljanje, vrednotenje in nadzor);
•  zagotoviti nemoteno izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, 

izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen in poročil;

zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa med socialnimi partnerji in širšo 
javnostjo.

15.8.1 Vrste upravičenih aktivnosti 

V okviru ukrepa tehnične pomoči se lahko financirajo samo aktivnosti, ki so neposredno 
povezane s pripravo, izvajanjem in monitoringom ukrepov razvoja podeželja. Upravičeni 
stroški morajo biti usklajeni z zahtevami, določenimi v PRP 2014–2020.

15.8.1.1 Študije in vrednotenja
•  študije potrebne za pripravo programskih dokumentov in/ali vrednotenja kot podlaga 

za učinkovito izvajanje oziroma izboljšanje uspešnosti izvajanja PRP, njegovih razvojnih 
prioritet in/ali prednostnih usmeritev;
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•  študije in/ali vrednotenja za oceno napredka izvajanja PRP, njegovih razvojnih prioritet 
in/ali prednostnih usmeritev;

• vse vrste vrednotenja (predhodno, vmesno, naknadno, tematsko, sprotno);
•  ukrepe za izboljšanje metod vrednotenja in izmenjave informacij o praksah vrednotenja;
• študije predhodnega vrednotenja naslednjega programskega obdobja;
• priprava projektnih in investicijskih dokumentacij, poročil, strokovnih ocen ipd.

15.8.1.2 Upravljanje in izvajanje programa
•  zaposlitve javnih uslužbencev, odgovornih za pripravo, izbiro, spremljanje, nadzor in 

vrednotenje programa;
•  nabava opreme za podporo izvajanju nalog v postopku izvajanja PRP (nakup pisarniškega 

materiala in pisarniške opreme, najem in/ali nakup računalniške opreme in programov, 
telekomunikacijske in druge tehnične opreme);

•  nabava opreme računalniških sistemov za spremljanje in vrednotenje ter medsebojne 
povezave z drugimi sistemi in podatkovnimi bazami;

• storitve razvoja, nadgradnje in vzdrževanja sistema;
•  vzpostavitev, delovanje in medsebojno povezovanje računalniških sistemov za upravl-

janje, spremljanje, revizijo, nadzor in vrednotenje ukrepov PRP (vzpostavitev različnih 
registrov, posodobitev strojne in programske opreme ipd.); 

•  storitve zunanjih izvajalcev za podporo izvajanju nalog v postopku izvajanja PRP (preva-
janje in tolmačenje, najem prostorov, vzdrževanje in upravljanje prostorov, svetovanje, 
ipd.); 

•  delovanje Nadzornega odbora PRP in drugih usmerjevalnih in nadzornih teles ter 
obiskov delegacij;

•  izvajanje ukrepov v zvezi z analizo, upravljanjem, spremljanjem, izmenjavo informacij in 
izvajanjem sistemov nadzora. 

15.8.1.3 Mreža za podeželje
Vodenje in upravljanje mreže (do 20 % sredstev je namenjenih upravljanju mreže (plača 
zaposlenega na mreži).

•  Izvajanje Akcijskega načrta mreže (najmanj 80 % sredstev je namenjenih ostalim aktiv-
nostim):

•  širjenje informacij in aktivnosti obveščanja javnosti ter promocija preko sredstev javnega 
obveščanja (radio, televizija, časopisi);

•  izmenjava izkušenj in informacij ter usposabljanja (organizacija seminarjev, delavnic, 
študijskih obiskov, izobraževalnih programov ipd.) z namenom osveščanja javnosti ali 
posameznih ciljnih skupin;

•  stroški promocije na sejmih in razstavah (najem prostorov, izdelava informativnega in 
promocijskega materiala); 

• izdelava in uporaba logotipa ali celostne podobe;
•  priprava strokovnih publikacij (priprava in tiskanje strokovnih gradiv, tiskanje raznih 

zgibank, letakov in drugi načini objavljanja informacij o PRP, javne informativne 
kampanje ipd.);

• vzpostavitev in delovanje info točk.
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AKTIVNOSTI ZA VKLJUČITEV 
PARTNERJEV

16.1 Določitev partnerjev 

Partnerstvo je eno od osnovnih načel priprave programskih dokumentov tako na ravni 
EU kot tudi na nacionalni ravni. Partnerstvo lahko ustvari mnoge koristi in dodano vred-
nost, saj prispeva h kakovosti, ustreznosti in učinkovitosti javnih politik ter k okrepljeni 
zavezanosti in legitimnosti sprejetih odločitev. Na drugi strani pa se zaradi usklajevanj in 
dogovorov podaljšuje sam proces odločanja.

Ključno pri izvajanju partnerstva je aktivno sodelovanje partnerjev v vseh fazah programs-
kega cikla od priprave, izvajanja, spremljanja do vrednotenja. Zelo pomembno je tudi, da 
so tisti, ki so zadolženi za izvajanje programa, aktivno vključeni tudi v njegovo oblikovanje. 
MKO podpira krovne organizacije ter imenovanje skupnih predstavnikov partnerjev, s 
čimer se zagotovi večja reprezentativnost in bolj učinkovito partnerstvo. Načelo partner-
stva pomeni tesno sodelovanje med javnimi organi na nadnacionalni, nacionalni, regio-
nalni in lokalni ravni, ekonomskimi in socialnimi partnerji ter civilno družbo, vključno 
z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ter organi, odgovornimi za spodbu-
janje enakosti in boja proti diskriminaciji. Partnerstvo je potrebno obravnavati tudi v tesni 
povezavi s pristopom upravljanja na več ravneh ter načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.

•  V Sloveniji se načelo partnerstva vključuje v pripravo vseh dolgoročnih razvojnih 
načrtov in programov, med katere sodi tudi PRP 2007–2013. V skladu s 5. členom 
Uredbe SSO/2013/EU MKO v okviru PRP 2014–2020 vključuje naslednje partnerje:

• na nadnacionalni ravni: EK
•  javne organe na nacionalni ravni: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Minis-
trstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 
SURS, MKO (ARSKTRP, ARSO, Direktorat za okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo in 
okolje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), Javna agencija RS 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, investicij in turizma 
(SPIRIT Slovenija), Andragoški center RS, Zavod RS za varstvo narave, Center RS za 
poklicno izobraževanje.

•  znanstvene, raziskovalne in izobraževalne ustanove: Univerza v Ljubljani: Biotehniška 
fakulteta, Veterinarska fakulteta; Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Univerza 
v Mariboru: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Kmetijski inštitut Slovenije, 
Gozdarski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Inštitut za 
gozdarstvo Slovenije. 

•  javne organe na regionalni in lokalni ravni: Združenje občin Slovenije, Skupnost občin 
Slovenije, konzorcij ZORA - Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije, Združenje 
regionalnih razvojnih agencij - RRA GIZ.
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•  ekonomske in socialne partnerje: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Obrtna zbor-
nica Slovenije, Zavod za gozdove, Zveza lastnikov gozdov Slovenije.

civilno družbo, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ter 
organi, odgovornimi za spodbujanje enakosti in boja proti diskriminaciji: Zveza kmetic 
Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza potrošnikov Slovenije, Čebe-
larska zveza Slovenije, Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, Združenje lastnikov 
gozdov, Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Društvo za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije, Inštitut za trajnostni razvoj, Društvo oljkarjev Slovenske Istre, Združenje 
ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, Zveza društev za biološko-dinamično 
gospodarjenje AJDA - DEMETER Slovenija, Umanotera Slovenska fundacija za trajnostni 
razvoj, Združenje turističnih kmetij Slovenije, Mreža Plan B za Slovenijo, lokalne akci-
jske skupine.

V skladu s pristopom upravljanja na več ravneh so reprezentativni in pristojni partnerji 
vključeni v pripravo pogodbe o partnerstvu in poročil o napredku ter v pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje PRP 2014–2020 v okviru delovanja v Nadzornem odboru PRP 
2014–2020. Ključni partnerji so vključeni v pripravo vseh strateških dokumentov RS: 
Strategijo razvoja Slovenije, Državni razvojni program investicij, partnersko pogodbo in 
tudi v pripravo vseh operativnih programov. 

Organizacije in institucije, ki delujejo na področju razvoja podeželja, se z namenom 
povečanja vključenosti v proces oblikovanja, izvajanja in spremljanja PRP 2014–2020 ter 
izboljšanja kakovosti programa, vključujejo v tudi nacionalno Mrežo za podeželje.

16.2 Rezultati posvetovanj

MKO vključuje strokovno in širšo javnost v svoje aktivnosti že od objave predlogov 
evropske zakonodaje za programsko obdobje 2014–2020 konec leta 2011. V sredini 
oktobra 2012 je v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja potekal 2. 
Slovenski podeželski parlament, ki se ga je udeležilo več kot 300 udeležencev in vsekakor 
predstavlja enega od vrhuncev javne razprave o usmeritvah skupne kmetijske politike v 
obdobju 2014–2020. 

MKO torej ves čas priprave programa aktivno sodeluje s partnerji. Ob zaključku posa-
mezne faze programiranja je partnerjem posredovan osnutek dela programa in po potrebi 
organiziran posebni usklajevalni sestanek oziroma delavnica. Tako je v maju 2013 potekalo 
šest delavnic na temo priprave PRP 2014–2020. Delavnice so obravnavale strateško orient-
acijo programa, rezultatsko usmerjenost, spodbujanje vertikalnega in horizontalnega 
povezovanja preko PRP 2014–2020, pomen prenosa znanja in inovacij ter spremembe na 
področju izvajanja pristopa LEADER. Namen delavnic je bil pritegniti strokovno javnost, 
nevladne organizacije, socialne partnerje in številne druge akterje k odprti razpravi in 
aktivnemu soustvarjanju bodočega PRP 2014–2020. Delavnice so se izkazale kot zelo 
uspešne in dobro sprejete med udeleženci, kar je med drugim razvidno tudi iz vsebinskih 
zaključkov, ki so sledili vsaki posamezni delavnici in so podali pomembne, predvsem pa 
zelo jasne usmeritve načrtovalcem programa. Vsi zaključki in podporna gradiva so bili 
objavljeni tudi na spletni strani MKO. Prisotni na delavnicah so potrdili strateške usmer-
itve bodočega PRP 2014–2020, zlasti njegov velik poudarek prenosu znanja in inovacij ter 
povezovanju med proizvajalci vzdolž agroživilskih in gozdno-lesnih verig. Ocenili so, da 
je zasnova PRP 2014–2020 razvojno naravnana in da uvodna poglavja nakazujejo pozi-
tivne konceptualne spremembe. Še posebej so pozdravili zavezanost k večji ciljni usmer-
jenosti bodočega programa. Predstavniki MKO so zbranim udeležencem predstavili 
kontekst in ključne spremembe pri načrtovanju PRP 2014–2020, zlasti vpetost načrto-
vanja v doseganje ciljev Strategije Evropa 2020 ter drugih strateških dokumentov države, 
predvsem partnerskega sporazuma, ki bo na nacionalni ravni opredeljeval vlaganja iz vseh 
EU skladov za obdobje do leta 2020. 
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V juliju 2013 je organizirana enomesečna širša javna razprava o PRP 2014–2020 kot celoti. 
Javna razprava o osnutku PRP 2014–2020 poteka med 5. julijem in 5. avgustom 2013. 
S ključnimi socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami se bodo po potrebi skli-
cali tudi posebni usklajevalni sestanki. Povzetki rezultatov posvetovanj bodo predstavljen 
predstavljeni na sejmu AGRA. 

Organ upravljanja bo PRP 2014–2020, vse do potrditve s strani EK, gradil v odprtem in 
transparentnem dialogu z javnostjo. Seveda se bo proces partnerstva nadaljeval tudi v 
okviru izvajanja in vrednotenja programa. 

V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje so bila izvedena številna posveto-
vanja na podlagi Direktive o strateški okoljski presoji. Na začetku priprave okoljskega 
poročila v aprilu 2013 je bil organiziran tako imenovani »scoping«, katerega cilj je bila 
določitev ključnih okoljskih vprašanj v okviru PRP 2014–2020. V nadeljevanju postopka 
priprave okoljskega poročila so sledile delavnice po posameznih vsebinskih področjih na 
katere so bili vabljeni vsi ključni akterji posameznega vsebinskega področja. 

Predvidoma jeseni bo sledila enomesečna javna razprava o okoljskem poročilu in 
programu. Organ upravljanja, skupaj s pripravljavcem okoljskega poročila, skuša doseči 
sinergije med različnimi, večkrat tudi nasprotujočimi si mnenji iz postopka celovite 
presoje vplivov na okolje in v okviru partnerstva pri pripravi programa. 

Po potrditvi PRP 2014–2020 s strani EK se ustanovi Nadzorni odbor PRP 2014–2020, ki 
je sestavljen iz ključnih partnerjev, ki so sodelovali tudi pri pripravi programa. S tem je 
zagotovljena kontinuiteta med fazo načrtovanja in fazo izvedbe ter vrednotenja programa 
v kateri se partnerstvo nadaljuje in nadgrajuje. Vsak izbrani partner se mora zavedati 
svojih dolžnosti glede zaupnosti in navzkrižja interesov. 
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AKCIJSKI NAČRT MREŽE ZA PODEŽELJE
Pomen in vloga mreženja se v programskem obdobju 2014–2020 krepi tako na ravni 
EU, kjer se Evropski mreži za razvoj podeželja in Evropski evalvacijski mreži za razvoj 
podeželja pridružuje Mreža Evropskega inovativnega partnerstva (EIP), kot tudi na nacio-
nalni ravni, kjer se naloge nacionalnih mrež za razvoj podeželja širijo na nova področja, 
pomen povezovanja pa je prepoznano tudi kot eno izmed ciljev Resolucije o strateških 
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva (Zagotovimo.si hrano za jutri).

Strateška usmerjenost nacionalne Mreže za podeželje je podpora izvajanju PRP 2014–
2020 pri naslavljanju strateških ciljev Evropa 2020, ciljev SKP proti 2020, tematskih ciljev 
skupnega strateškega okvirja EU skladov in prednostnih nalog PRP 2014–2020.

• Cilji mrežnega povezovanja Mreže za podeželje so:
• večja vključenost zainteresiranih strani v izvajanje razvoja podeželja; 
• kakovostnejše izvajanje programa razvoja podeželja;
• obveščanje širše javnosti in možnih upravičencev o politiki razvoja podeželja;

spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji živil, gozdarstvu in na podeželskih 
območjih.

• Podpora EKSRP se v skladu z 51(3) členom Uredbe RP/2013/EU uporablja za:
• strukture, potrebne za delovanje mreže;

• pripravo in izvajanje akcijskega načrta, ki lahko vključuje:
• upravljanje mreže;
• vključitev zainteresiranih strani v podporo oblikovanja programov;
•  zagotovitev dejavnosti usposabljanja za lokalne akcijske skupine v postopku 

nastajanja; 
•  zbiranje primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov 

razvoja podeželja;
• tekoče študije in analize;
•  dejavnosti mrežnega povezovanja za lokalne akcijske skupine in zlasti tehnično 

pomoč za medregijsko in čezmejno sodelovanje, lažje sodelovanje med loka-
lnimi akcijskimi skupinami in iskanje partnerjev za ukrep iz 36. člena Uredbe 
RP/2013/EU;

• dejavnosti mrežnega povezovanja za inovacije;
•  komunikacijski načrt, vključno z informiranjem in obveščanjem javnosti v zvezi 

s programom razvoja podeželja, v soglasju z organom upravljanja ter informaci-
jske in komunikacijske dejavnosti, ki so namenjene širši javnosti;

zagotovitev sodelovanja in prispevanja na področju dejavnosti Evropske mreže za razvoj 
podeželja.

Članstvo v mreži bo prostovoljno in odprto za vse organizacije in posameznike.
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17.1 Glavni elementi akcijskega načrta Mreže za podeželje

Aktivnosti Mreže za podeželje bodo za doseganje ciljev zajete v treh sklopih aktivnostih: 
komuniciranje, povezovanje in usposabljanje. 

Sklop aktivnosti komuniciranja predstavlja nadgradnjo informiranja javnosti in poten-
cialnih upravičencev. S komuniciranjem med vsemi tremi nivoji (evropski nivo – državni 
nivo – lokalni nivo) in z izmenjavo aktualnih informacij bo politika razvoja podeželja 
postala preglednejša. 

S sklopom aktivnosti povezovanja bo Mreža za podeželje odgovarjala novim nalogam 
in izzivom, ki jih nudi novi program. Povezovanje oziroma vključevanje različnih 
deležnikov v kmetijsko-živilski verigi in gozdarskem sektorju je pomembna novost tega 
programa in bo pomembno prispevala k dvigu konkurenčnosti kmetijsko-živilske verige 
in gozdarskega sektorja.

Z usposabljanjem akterjev razvoja podeželja bomo dvignili usposobljenost upravičencev 
za koriščenje finančnih sredstev ukrepov programa in s tem učinkoviteje izvajali politiko 
razvoja podeželja. 

Mreža za podeželje bo svoje aktivnosti izvajala na podlagi letnih planov dela, v pripravo 
katerih bo vključevala tudi člane mreže.

Komuniciranje
S sklopom aktivnosti Mreže za podeželje na področju komuniciranja se bo zasledo-
valo naslednji cilj: obveščanje širše javnosti in možnih upravičencev o politiki razvoja 
podeželja. Z ustreznim informiranjem pa ta sklop aktivnosti mreže prispeva tudi k ostalim 
ciljem delovanja mreže.

Ena izmed pomembnih nalog Mreže za podeželje je informiranje potencialnih upra-
vičencev, strokovnih organizacij, gospodarskih, družbenih in okoljskih partnerjev, 
organov, udeleženih pri spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami, ter nevladnih 
organizacij o možnostih, ki jih ponuja program in o pravilih za dostop do finančnih sred-
stev programa. Pravočasno in kvalitetno informiranje o možnostih, ki jih ponuja program 
in o pravilih za dostop do finančnih sredstev programa je pomembno za uspešno izva-
janje ukrepov. 

Pomembno je tudi obveščanje javnosti o ciljih in doseženih rezultatih izvajanja programa, 
saj se s tem zagotavlja transparentnost in upravičuje namen porabe javnih sredstev. V 
okviru Mreže za podeželje se bo spodbujalo tudi pridobivanje povratnih informaciji za 
organ upravljanja programa, spodbujalo se bo javne razprave in aktivno participacijo 
deležnikov pri oblikovanju politike kar prispevanje k izboljšanju upravljanja in izvajanja 
politike.

V ta namen bo pripravljen komunikacijski načrt, ki bo vključeval način informiranja in 
obveščanja javnosti v zvezi s programom razvoja podeželja, sodelovanje z organom upra-
vljanja ter informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki bodo namenjene širši javnosti.

Pri informiranju bo Mreža za podeželje sodelovala s službo, odgovorno za odnose z 
javnostmi in promocijo MKO, in s službo, odgovorno za odnose z javnostmi in promo-
cijo ARSKTRP. Mreža za podeželje bo aktivno vključevala v aktivnosti informiranja tudi 
druge organizacije, tako na regionalni in lokalni ravni, kot npr. Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije s svojimi območnimi zavodi, Zavod za gozdove s svojimi območnimi 
zavodi, Gospodarsko zbornico Slovenije, lokalne akcijske skupine, občine, upravne enote, 
druge javne zavode in nevladne organizacije. 

Informacije o PRP 2014–2020 bodo zagotovljene tudi na skupnem spletnem portalu vseh 
skladov skupnega strateškega načrta.
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Ciljne skupine komuniciranja bodo širša javnost, možni upravičenci, strokovne institucije 
in vsi zainteresirani člani mreže. Za informiranje posebnih ciljnih skupin se bo izbiralo 
njim primerne medije in komunikacijske pristope. 

Informiranje bo intenzivnejše na začetku izvajanja programa, poudarek bo na novih 
ukrepih. Informiranje bo tudi pomembno pred objavami javnih razpisov. Pomemben 
segment informiranja bodo izdane publikacije z informacijami o programu, ukrepih, 
specifičnih vsebinah, ki so pomembne za kvalitetno izvajanje programa, in o rezultatih 
izvajanja programa.

•  Aktivnosti mreže na področju informiranja o možnostih, ki jih ponuja program in o 
pravilih za dostop do finančnih sredstev programa bodo:

• informiranje preko spletnih, tiskanih, radijskih in televizijskih medijev ter publikacij;
•  informiranje na predstavitvah, delavnicah, srečanjih, seminarjih, konferencah, sejmih, 

okroglih mizah in podobnih priložnostih;
• informiranje preko elektronske pošte in socialnih medijev;

zbiranje primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov razvoja 
podeželja;

• Ciljne skupine pri informiranju in komuniciranju so:
• potencialni upravičenci, 
•  strokovne organizacije, gospodarski, civilni in okoljski partnerji, deležniki, udeleženi 

pri spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami, ter nevladne organizacije, splošna 
javnost.

Povezovanje
S sklopom aktivnosti povezovanja se bo zasledoval cilj večje vključenosti zainteresiranih 
strani v izvajanje razvoja podeželja in spodbujanje inovacij v kmetijstvu, proizvodnji živil, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, aktivnosti povezovanja pa bodo prispevale tudi k 
ostalim ciljem mrežnega delovanja.

Povezovanje ima pomembno vlogo v PRP 2014–2020, v Sloveniji pa je ravno povezo-
vanje priložnost za izboljšanje konkurenčnosti. Vloga Mreže za podeželje bo spodbujati in 
nuditi podporo pri tem procesu, zlasti pri iskanju potencialnih partnerjev za vključevanje 
v ukrepe iz 36. člena Uredbe RP/2013/EU ter pri povezovanju lokalnih akcijskih skupin.

Mreža za podeželje bo spodbujala aktivno participacijo zainteresiranih v podporo obliko-
vanja in izboljševanja programa. Člane Mreže za podeželje bo spodbujala tudi k aktivnem 
sodelovanju na področju dejavnosti Evropske mreže za razvoj podeželja, Evropske eval-
vacijske mreže za razvoj podeželja in Mreže Evropskega inovativnega partnerstva (EIP).

Aktivnosti bodo torej usmerjene v:

• vključitev zainteresiranih strani v podporo oblikovanja programa;
•  dejavnosti mrežnega povezovanja lokalnih akcijskih skupin, tehnična pomoč za medregi-

jsko in čezmejno sodelovanje ter podpora projektom sodelovanja med lokalnimi akci-
jskimi skupinami; 

•  iskanje potencialnih partnerjev za vključevanje v ukrepe iz 36. člena Uredbe RP/2013/
EU;

• dejavnosti mrežnega povezovanja za spodbujanje inovacij;
• sodelovanje na področju dejavnosti Evropske mreže za razvoj podeželja.

Povezovanje se bo spodbujalo z:

•  informiranjem članov mreže in potencialnih upravičencev o ukrepu iz 36. člena Uredbe 
RP/2013/EU in LEADER o možnostih in prednostih povezovanja,

• organiziranjem delavnic, srečanj, seminarjev, okroglih miz in podobnih aktivnosti,
• izdajo publikacij,
• in drugimi aktivnostmi.
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Usposabljanje
Sklop aktivnosti usposabljanja bo prispeval h kakovostnejšemu izvajanju programov 
razvoja podeželja. Mreža za podeželje bo organizirala usposabljanja za možne upra-
vičence in za strokovne delavce organizacij, ki nudijo informacije o možnostih programa. 

Usposabljanja se bodo izvajala kot predstavitve ciljev in možnostih programa, javnih razp-
isov in različnih specifičnih vsebin.

Poseben sklop aktivnosti Mreže za podeželje bo usmerjen v usposabljanje lokalnih akci-
jskih skupin v postopku nastajanja, izvajale se bo tekoče študije in analize ter zbirali 
primeri projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programa razvoja podeželja.

• Usposabljanja se torej usmerjajo v:
• predstavitev programa, javnih razpisov in specifičnih vsebin;
•  zagotovitev dejavnosti usposabljanja za lokalne akcijske skupine v postopku nastajanja; 
• tekoče študije in analize;

zbiranje primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov razvoja 
podeželja.

17.2 Določila za članstvo in upravljanje

Mreža za podeželje bo delovala v okviru organa upravljanja programa. Odgovorna oseba 
Mreže za podeželje bo vodja organa upravljanja programa. Nadzor nad delovanjem in 
izvajanjem nalog Mreže za podeželje bo vršil MKO. 

17.3 Financiranje Mreže za podeželje

Finančna sredstva za delovanje mreže so zagotovljena iz ukrepa tehnične pomoči PRP 
2014–2020. V okviru sredstev za delovanje mreže se opredeli delež razpoložljivih sredstev 
za upravljanje mreže.

Vrsta stroškov za nacionalno mrežo za podeželje Skupaj Prispevek

a) za vzpostavitev in delovanje mreže za podeželje do 20 % sredstev nacionalne 
mreže za podeželje 80 %

b) za izvajanje aktivnosti v okviru akcijskega načrta 
mreže za podeželje

najmanj 80 % iz nacionalne 
mreže za podeželje 80 %

Preglednica 81: Delež razpo-
ložljivih sredstev za upravljanje 
in izvajanje aktivnosti Mreže za 
podeželje





Osnutek
Program razvoja podeželja 
Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Oblikovanje naslovnice: FURMIL
Prelom: FURMIL

Ljubljana, 2013




	naslovnicaA4_otline5-03
	PRP_09072013
	naslovnicaA4_otline5-02

