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• EN STRATEŠKI NAČRT ukrepov SKP za državo: 

– neposredna plačila, ukrepe razvoja podeželja in sektorske ukrepe 

– odobritev EK ! 

– ocena potreb, SWOT analiza, 

– po specifičnih ciljih: izbrati intervencije (ukrepe) in pogoje upravičenosti 

– kazalniki: učinek (output), rezultat, vpliv 

 

• LETNA POTRDITEV: 

• letna potrditev EK, tudi finančno poročilo,  

 

• SKUPNI OKVIR SPREMLJANJA: 

– poročilo o uspešnosti/smotrnosti 

 

• SKUPNI OKVIR VREDNOTENJA (predhodno, ...) 
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• Znižanje ovojnice EU sredstev za Slovenijo:  

– 3,9% za neposredna plačila in  

– 3,9% za vinogradništvo 

– 15% za razvoj podeželja,  

 

• Povečanje: za čebelarstvo (70%) 

 

• Prenos sredstev med stebroma – možnost za DČ 
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Spodbujanje PAMETNEGA, 

ODPORNEGA IN 

RAZNOLIKEGA 

KMETIJSKEGA SEKTORJA, ki 

zagotavlja prehransko varnost 

Krepitev skrbi za okolje in 

podnebnih ukrepov ter 

prispevanje k doseganju 

okoljskih in podnebnih ciljev 

Unije 

Krepitev socio-ekonomskega 

razvoja podeželskih območij 

(1) Podpora vzdržnim 

dohodkom in odpornosti 

kmetij po vsem ozemlju EU za 

povečanje prehranske varnosti 

(4) Prispevanje k blažitvi 

podnebnih sprememb in 

prilagajanju nanje ter k 

trajnostnim virom energije 

(7) Privabljanje mladih kmetov 

in spodbujanje razvoja 

podjetništva na podeželju 

(2) Krepitev tržne 

usmerjenosti in povečanje 

konkurenčnosti, tudi z večjim 

poudarkom na raziskavah, 

tehnologiji in digitalizaciji 

(5) Spodbujanje trajnostnega 

razvoja in učinkovitega 

upravljanja naravnih virov, kot so 

voda, zemlja in zrak 

(8) Spodbujanje zaposlovanja, 

rasti, socialne vključenosti in 

lokalnega razvoja na 

podeželskih območjih, vključno z 

biogospodarstvom in trajnostnim 

gozdarstvom 

3) Izboljšanje položaja kmetov 

v verigah vrednosti 

(6) Prispevanje k varstvu 

biotske raznolikosti, krepitev 

ekosistemskih storitev ter 

ohranjanje habitatov in krajine 

(9) Izboljšanje odziva 

kmetijstva EU na zahteve 

družbe v zvezi z hrano in 

zdravjem, vključno z varno, 

hranljivo in trajnostno hrano, ter 

dobrobiti živali 

Spodbujanje znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih 

območjih 
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Okoljsko/ 

podnebni 

ukrepi 

II. stebra 

Zelena 

komponenta 

Navzkrižna 

skladnost 

Nova, okrepljena 

pravila o 

pogojenosti 

„Eko-shema“ I. stebra 

Okoljsko/podnebni ukrepi 

II. stebra 

Raven 

zahteve 

Obstoječa arhitektura Nova arhitektura 
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NEPOSREDNA PLAČILA 

V Sloveniji 2018 Delež 
Mio 

EUR 
PREDLOG EK  PO LETU 2020 

Mio  

EUR 

SKUPAJ 135,14 SKUPAJ OVOJNICA ZA SLOVENIJO 129,052 

Osnovno plačilo  

(plačilne pravice) 
54,97% 74,29 

OSNOVNA PODPORA = 

plačilne pravice ali na ha (obvezna za DČ) 

Plačilo za zeleno 

komponento 
30 % 40,54 

prakse dodali v „pogojenost” (navzk.skl.) = 

obvezno za kmeta 

sredstva 

dodali v 

osnovno 

SHEMA ZA PODNEBJE IN OKOLJE  

(obvezna za DČ, prostovoljna za kmeta!) 

PRERAZPOREDITVENA PODPORA  

= dodatek na ha (obvezna za DČ) 

Plačilo za mlade 

kmete 
1,5 % 2,03 

DOPOLNILNA PODPORA ZA MLADE KMETE  

(prostovoljna za DČ, če je podpora v II.st.)   
vsaj 

2,581 

Plačilo za območja z 

naravnimi omejitvami 
1,58 % 2,13   / / 

Proizvodno vezane 

podore  
(strna žita, mleko v GO, 

reja govedi, zelenjadnice) 

13 % 17,57 

 

 

 PROIZVODNO VEZANE  PODPORE  

 

 

 

maks.  

10 %  

(+2% b.r.) 

= 16,77 

(+2,58) 

Shema za male kmete* PAVŠAL ZA MALE KMETE  
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splošna pravila 
 Dohodkovna podpora, proizvodno nevezana (razen proizvodno 

vezane) 

 Upravičeni le PRAVI KMETJE: 

 = kmetijska dejavnost ni zanemarljiva ali je glavna dejavnost 

 DČ definira kriterije, npr. prihodek in/ali delovna sila ipd., ne sme 

izločiti mešanih kmetij  

 tudi v II. stebru: OMD plačilo, ukrepi za upravljanje s tveganji  

 Vstopni prag (npr. vsaj 1 ha kmetijskih zemljišč se mora uveljavljati) 

 „Pogojenost” (navzkrižna skladnost) - strožje zahteve kot sedaj !! 

 Znižanje NP posameznega KMG (zmanjšana za stroške dela): 

obvezno; noben KMG ne bo prejel več kot 100.000 EUR  

  Plačilne praviceDČ ima dve možnosti : 

 obdrži plačilne pravice, ALI 

 uvede enotno plačilo  („SAPS”) (za celo Slovenijo ali za regije). 
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Prerazporeditveno plačilo: 

 namen: zagotoviti prerazporeditev sredstev od večjih k manjšim kmetom 

 obvezno za DČ 

 finančna ovojnica ni predpisana, financira se s pobranimi sredstvi od KMG 

z več kot 60.000 EUR neposrednih plačil, in, če ne dovolj, z znižanjem 

osnovnega plačila. 

 dodatek na hektar (dodatek na PP): 

− Vrednost določi DČ, ne sme biti nad povprečjem neposrednega plačila v DČ 

− DČ lahko vrednost razlikuje po „skupinah hektarjev“, npr. degresivno 

− DČ določi maksimalno število ha na KMG, za katero se dodeli. 

Proizvodno vezana plačila: 

 Prostovoljno za DČ,  ovojnica največ 10% +2% za beljakovinske rastline 

 Le za sektorje v težavah, rešuje se z izboljšanjem konkurenčnosti, 

kakovosti in/ali trajnosti. 

 Seznam sektorjev: ni sprememb, dodane le rastline za neprehranske 

namene razen dreves.  
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 SEKTORSKE INTERVENCIJE V STRATEŠKEM 

NAČRTU 
 Obvezni za DČ za sektor sadja in zelenjave, čebelarstvo in vinski 

sektor 

 Prostovoljni za DČ za druge sektorje (sektor hmelja, oljčnega olja in 

namiznih oljk in drugo, npr. sektor prašičjega mesa) 

 Izključno prek organizacij proizvajalcev (razen čeb., vinski sektor)! 

 Ovojnice EU sredstev za Slovenijo: 

 Vinogradništvo: 4,849 mio EUR letno 

 Čebelarstvo: 0,649 mio EUR letno 

 Sadje & zelenjava: ni nacionalne ovojnice, sedanja pravila (50% 

dejanskih izdatkov operativnega sklada; največ 4,1% vrednost tržne 

proizvodnje - OP) 

 Drugi sektorji: prenos iz neposrednih plačil, največ 3% (3,87 mio EUR) 
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VINSKI SEKTOR 

Predlagane spremembe (SUT), ki niso vezane na financiranje ukrepov: 

 Nadaljevanje reforme začete že v letu 2008 in 2013. 

 Prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe  predlog za možno 

pridelavo vina tudi iz odpornejših sort trte Vitis labrusca in njenih križancev. 

 Uvajanje nove kategorije proizvodov vinske trte (dealkoholizirano in delno 

dealkoholizirano vino) ter enoloških postopkov njihove proizvodnje 

(dealkoholizacija). 

 Spreminjanje določb vezanih na nove nasade vinske trte  večja 

fleksibilnost DČ pri pravilih za nove nasade. 
 

STALIŠČE RS        

 Strinjanje s predlaganim specifičnim spremembam obstoječih pravil večja 

fleksibilnost DČ in njihovim vinarjem za prilagoditev specifičnim razmeram; 

 Opozarjanje na potrebno previdnost pri širjenju novih sort vinske trte 

 

 

 

PRENOS SEKTORSKIH 

PROGRAMOV V 

STATEŠKI NAČRT !! 

 GOSPODARSKO 

DINAMIČEN SEKTOR 
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VINSKI SEKTOR 

Sektorski program ohranja obstoječe ukrepe 

(nacion.ovojnica 4,849 mio € letno) 

a) prestrukturiranje vinogradov, 

b) prestrukturiranje predelovalnih kapacitet, 

c) promocija na tretjih trgih in obveščanje potrošnikov v državah 

članicah, 

d) zelena trgatev, 

e) sofinanciranje zavarovanja pred naravnimi nesrečami, 

f) destilacija stranskih proizvodov, 

g) stroški za vzpostavitev vzajemnih skladov. 

 

(DČ lahko izbere enega ali več razpoložljivih ukrepov) 

 

 

IZVAJAMO IZ NACION.OVOJNICE 

IZVAJAMO V PRP 
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Možni ukrepi v sektorskem programu  

namenjeni kriznim razmeram in  

reševanju morebitnih viškov: 

 
a) zelena trgatev (podpora za popolno odstranitev grozdja še v zeleni fazi in s 

tem zmanjšanje pridelka), 

 

b) vzpostavitev vzajemnih skladov (začasna pomoč za kritje upravnih stroškov 

vzpostavljanja), v katere vinarji vplačujejo v dobrih letih in črpajo sredstva iz 

njih v slabih, 

 

c) destilacija stranskih proizvodov, s pomočjo katere se preprečuje 

prekomerno stiskanje grozdja. 

 

 

VINSKI SEKTOR 
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izmenjava znanja in 
informiranje 

sodelovanje 

naložbe 

instrumenti za 
obvladovanje tveganj 

okoljske, podnebne in 
druge upravljavske 

obveznosti 

(KOPOP) 

naravne ali druge 
omejitve, značilne za 
posamezno območje 

(OMD) 

slabosti, značilne za 
posamezno območje, ki 

izhajajo iz nekaterih 
obveznih zahtev 

vzpostavitev 
gospodarstev mladih 

kmetov in zagon 
podeželskih podjetij 

VRSTE INTERVENCIJ ZA RAZVOJ PODEŽELJA  
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• NI novost  poudarjena interaktivnost sodelovanja za podporo 

sistemu inovacij in prenosa znanja -  AKIS 

• Operativne skupine evropskega inovacijskega partnerstva za 

kmetijsko produktivnost in trajnost (projekti EIP) se 

financirajo preko intervencij v skladu z 71. členom (sodelovanje) 

• Operativne skupine EIP podpirajo uresničevanje vseh specifičnih 

ciljev 

• Mreža SKP na nacionalni in EU ravni kot podpora koordinaciji 

dejavnosti operativnih skupin EIP in AKIS 

 

 

 

OPERATIVNE SKUPINE EIP in 

SODELOVANJE  
(114. člen v povezavi z 71. členom) 
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3 FAKULTETE 

12 SREDNJIH IN VIŠJIH 
ŠOL 

3 RAZISKOVALNI 
INŠTITUTI 

ŽIVINOREJA 

RASTLINSKA 
PRIDELAVA 

GOZDARSTVO 

VARSTVO RASTLIN  

VETERINARSTVO 

JAVNE 
SLUŽBE 

MKGP MIZŠ 

INSTITUCIJE 
LOKALNEGA 

RAZVOJA 

ZASEBNI 
SVETOVALCI 
IN PODJETJA 

MEDIJI 

ZAGOTAVLJANJE 

STORITEV 

SVETOVANJA 

KMETJE 

NVO 

MZ MOP 

ARSO 

KOORDIN. 

TELO  

AKIS-a ??? 

Operativne 
skupine EIP 

ORGANIZACIJE 
KMETOV 

ZADRUGE 

MGRT 

KGZS IN KGZ 

SINDIKAT 

zakonodaja 

znanost izobraževanje 

JAVNI SEKTOR 

ZASEBNI SEKTOR 

UVHVVR 

PRENOS ZNANJA 

SODELOVANJE 

POTREBNO OKREPITI 

KOORDINACIJA 

JAVNIH SLUŽB 
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2018 - 2019 

Predviden začetek veljave nove SKP 

spomladi 2019 

spomladi 2019 

maj 2019 Volitve v EP 

Razprava v Evropskem parlamentu in na Svetu EU 

Predvidoma sprejem uredbe 

Predvidoma dogovor o naslednjem VFO 2021-2027 

2021 

OKVIRNA ČASOVNICA  

za predlog uredbe  

Rok za oddajo strateškega načrta je 1. januar 2020 
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HVALA ZA POZORNOST! 
HVALA ZA POZORNOST 


