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Resolucija: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 

Resolucija zasleduje naslednje skupine ciljev: 

A. Odporna in konkurenčna pridelava in predelava hrane 

B. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin 

C. Dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju 

D. Horizontalni cilj: krepitev oblikovanja in prenosa znanja 

 

Resolucija izpostavlja pomen odpornosti sektorja, povezovanja kmetijskih 

pridelovalcev in živilstva ter krepitev verig. Poudarja pomembnost ohranjanja 

obdelanega in poseljenega podeželja po celotnem ozemlju RS, potrebo po dialogu med 

mestnim in podeželskim prebivalstvom ter razumevanju vloge kmeta. Opredeljuje 

potrebo po modernizaciji in nadgradnji znanj, generacijski prenovi, ohranjanju interesa 

za kmetovanje ter umnem gospodarjenju z naravnimi viri (voda, tla, zrak, biotska 

raznovrstnost).  

Predstavlja razvojno usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane, ter 

povezanega podeželskega prostora in je podlaga za prihodnjo pripravo 

nacionalnih ukrepov ter Strateškega načrta Skupne kmetijske politike.  



 

 Kmetijsko gospodarstvo naj bo dolgoročno povezano v lokalne ali večje verige 

vrednosti, ob sočasni aktivni vpetosti v proces izmenjave znanja. 

 

 Ob močnem povezovanju osnovne pridelave in predelave hrane, zanimanju za dolgoročno 

partnerstvo, ob krepitvi položaja kmeta v verigi in enakopravnem obravnavanju deležnikov 

se kmetijski pridelovalci lahko hitreje in laže preusmerijo s svojo pridelavo ter na ta 

način krepijo svojo odpornost in odzivnost na hitro spreminjajoče se razmere na trgu. 

 

 Znanje, kreativnost, inovativnost, podjetništvo in povezovanje morajo postati gonilo 

napredka slovenske pridelave in predelave hrane ter podeželskega prostora.  

Lokalna pridelava je pogosto 

nepovezana in ne nudi zadostne 

količine kmetijskih pridelkov. 

 

Pridelovalec je prešibek pogajalec 

na trgu. 

 

Ne glede na tradicijo zadružništva 

je premalo zaupanja med členi 

agroživilske verige. 



Prihodnja prizadevanja bodo usmerjena v spodbujevalno podporno okolje, a brez 

osvojitve vrednot povezovanja in medsebojnega zaupanja deležnikov bodo učinki 

omejeni. 

 

Istočasno je pomembno učinkovito upravljanje vzdolž celotne verige oskrbe s 

hrano skupaj z distribucijo varne hrane do končnega uporabnika ob upoštevanju 

poštenih trgovinskih praks in izboljšanju zdajšnjega stanja kmetov v verigi. 

 
Znotraj celotne verige pa so potrebne sodobne rešitve in tehnike 

optimiranja procesov, ponovne rabe in recikliranja ter zmanjševanja 

odpadkov. Ukrepi v podporo naložbam bodo osredotočeni na 

zmanjšanje tehnološke vrzeli. 

 

Prednostno bodo podprte okoljsko sprejemljive naložbe, ki bodo prinašale boljši 

ekonomski položaj več deležnikom v agroživilski verigi. Skupinske naložbe bodo 

imele prednost pri investicijah. Podpora bo namenjena tudi organizacijam 

proizvajalcev v sektorjih, kjer je poslovno povezovanje najbolj šibko. 
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 1. junij 2018: EK objavi sveženj zakonodajnih 

predlogov za SKP po 2020 
 

• Bistvena novost: nov izvedbeni model oziroma 

strateško načrtovanje držav članic 

 

     Strateški načrt: ukrepi I. stebra  
         (neposredna plačila, sektorske intervencije - za sektor S&Z, za 

         čebelarstvo, za sektor vina, za ostale  sektorje)  

       in II. stebra SKP  
         (ukrepi za razvoj podeželja) 

 

• Financiranje iz skladov EKJS (Evropski kmetijski 

jamstveni sklad) in EKSRP (Evropski kmetijski sklad za 

razvoj podeželja). 

SKP po 2020 
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 2. maj 2018: EK sprejme predlog 

večletnega finančnega okvira za 

obdobje 2021–2027 v višini 1.135 

milijard EUR 
 

• za SKP 365 milijard EUR : 

      286,2 milijard za neposredna plačila in  

         tržno cenovne ukrepe 

      78,6 milijard za razvoj podeželja 
 

• 5 % znižanje skupnega obsega sredstev 

za SKP v primerjavi s sedanjim obdobjem 

 

Finančna sredstva 
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• Nacionalne ovojnice sredstev SKP so že 

vključene v zakonodajnih predlogih reforme 

SKP 

• Skupna sredstva za Slovenijo za 7-letno 

obdobje: 

     1.657 milijarde EUR 

      903 milijone EUR za neposredna  plačila 

      4,5 milijonov EUR za programe v  

          čebelarstvu 

      33,9 milijonov EUR za vinogradništvo 

      716 milijonov EUR za razvoj podeželja 

Finančna sredstva – Slovenija 
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• V primerjavi s sedanjim obdobjem: 
 

      neposredna plačila: znižanje za 3,9 % 
 

      razvoj podeželja: znižanje za 15 % 
 

      čebelarstvo: povečanje s 383 tisoč  

         EUR letno na okoli 650 tisoč EUR 
 

• Slovenija je kritična do znižanja sredstev 

in meni da je znižanje previsoko ter ne 

odraža ambicij reforme SKP, saj ne 

zagotavlja doseganje ciljev na področju 

kmetijstva. 
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Predlog uredbe o pravilih o podpori SKP v 

okviru strateških načrtov 

EN STRATEŠKI NAČRT: Na podlagi SWOT analize in ocene potreb v strateških 

načrtih SKP pripravijo intervencijsko strategijo, v kateri določijo količinske ciljne 

vrednosti in letne mejnike za doseganje devetih specifičnih ciljev. 

Večja subsidiarnost, v uredbi široko opredeljeni ukrepi (intervencije). 

Preusmeritev politike k uspešnosti/smotrnosti (na ravni države!). 

Nov izvedben model: skupni okvir spremljanja, kazalniki, letni mejniki, možnost 

odstopanja, sankcije; skupni okvir vrednotenja. 

Splošni (3) in specifični cilji (9) opredeljeni. 

Obvezni minimalni ali maksimalni deleži sredstev za posamezne vsebine 

(okolje in podnebje min 30 % EKSRP, LEADER min 5 % EKSRP, mladi kmetje, 

proizvodno vezane podpore).  

Možnost prenosa sredstev med I. in II. stebrom (15 %). 
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Predlog uredbe o pravilih o podpori 

SKP v okviru strateških načrtov 

CILJ: Spodbujanje pametnega, 

odpornega in raznolikega 

kmetijskega sektorja, ki 

zagotavlja prehransko varnost 

CILJ: Krepitev skrbi za okolje 

in podnebnih ukrepov ter 

prispevanje k doseganju 

okoljskih in podnebnih ciljev 

EU 

CILJ: 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 biogospod. 

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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Od jeseni 2018 potekajo intenzivne razprave o 

zakonodajnih predlogih SKP v okviru delovnih skupin 

Sveta EU, Posebnega odbora za kmetijstvo in Sveta za 

kmetijstvo in ribištvo. 
 

Na podlagi pripomb držav članic je Predsedstvo, sprva 

avstrijsko in nato romunsko, pripravilo predloge 

dopolnitev zakonodajnih predlogov SKP. 
 

Pod finskim Predsedstvom se nadaljujejo intenzivne 

razprave in delo na zakonodajnih predlogih. 
 

Pogajanja o finančnih zadevah potekajo ločeno v okviru 

pogajanj o Večletnem finančnem okviru 2021–2027, kjer 

do sedaj glede nacionalnih ovojnic za SKP še ni nobenih 

sprememb. 

Časovnica 
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Po predlogu uredbe (1. 6. 2018) naj bi Strateški načrt 

zajemal obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2027. 

 
 

Zaradi zamika pri sprejemanju EU zakonodaje se zamika tudi 

začetek izvajanja reforme SKP na 1. 1. 2022. 

 
 

Na MKGP potekajo priprave Strateškega načrta SKP 2021–

2027, tudi v sodelovanju s partnerji. 
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• prispevek k ciljem SKP in sinergija z ostalimi ukrepi 

• DČ v strateškem načrtu sama izbere/nastavi intervencije/ukrepe 

• intervencije je potrebno upravičiti (analiza stanja → potrebe) 

 

Obvezne v strateškem načrtu: 
- sadje in zelenjava (le preko priznanih organizacij proizvajalcev) 

- čebelarstvo in vinski sektor (ni predpisane oblike sodelovanja) 

Prostovoljne: 
- za vse ostale sektorje 

- obvezno preko priznanih organizacij proizvajalcev 

- prehodno štiriletno obdobje, v katerem do intervencij upravičene tudi 

zadruge in skupine proizvajalcev, ki morajo najpozneje v štirih letih 

pridobiti priznanje kot OP 

  

Financiranje: 
- sadje in zelenjava – operativni sklad, sredstva članov in EU sredstva 

- čebele in vino – sredstva dodeljena z EU predpisi 

- drugi sektorji – operativni sklad, sredstva se odštejejo od neposrednih plačil 

(največ 3% od NP) 

Sektorske intervencije po 2021 



Zakaj povezovanje? 
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Ker omogoča: 

• racionalizacijo proizvodnje, priprave blaga za trg, 

skladiščenja, prodaje 
• znižanje stroškov na enoto proizvoda 

• povečanje prihodka na ravni posameznega KMG 

• večjo kakovost ponudbe ter učinkovitejšo pridelavo in 

prirejo 

• stabilnejše poslovno okolje 

• večjo odpornost v primeru kriz na trgu (npr. ukrepi 

preprečevanja in upravljanja kriz v času ruskega embarga) 

• dostopnost do oz. višje financiranje (posameznih) 

ukrepov kmetijske politike 

Povezani lahko pridelovalci … 

• načrtujejo in prilagajajo proizvodnjo povpraševanju 

(kakovost, količina, izenačenost ponudbe…) 

• koncentrirajo ponudbo in prodajo pridelka članov 

• izboljšujejo pogajalski položaj kmeta v verigah vrednosti 

• gradijo trdnejše in trajnejše sodelovanje med partnerji 
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• Organizacije proizvajalcev ostajajo temelj skupne kmetijske 

politike EU v sektorju S&Z (prostovoljno povezovanje pridelovalcev). 
 

• Sistem financiranja na podlagi večletnega operativnega programa in 

preko operativnega sklada ostaja podoben kot v sedanjem 

programskem obdobju: 
 4,1 % vrednosti VTP Finančna pomoč unije; 

 vsaj 4,1 % vrednosti VTP prispevki članov; 

 nacionalna pomoč, kjer nizka stopnja organiziranosti (80 % prispevkov članov). 

 

• Na MKGP do danes nismo prejeli še nobene vloge za priznanje OP 

(niti SP), ki bi združevala pridelovalce zelenjave, priznana pa je 1 OP, 

ki združuje samo sadjarje (dec. 2018 zaključen prvi javni razpis, 20. dec. 2019 se 

zaključuje drugi javni razpis  za podukrep M9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev). 

 

• Slovenija je predlagala štiriletno prehodno obdobje v državah z 

nizko stopnjo organiziranosti tudi v sektorju S&Z. V tem obdobju bi 

bile tako do sektorskih intervencij upravičene tudi zadruge in skupine 

proizvajalcev, pod pogojem, da v štirih letih pridobijo priznanje kot 

OP. Majhna možnost realizacije predloga. 
 

Sektorske intervencije po 2021 – S&Z 

INTERVENCIJE V 

SEKTORJU S&Z = 

cca 3 mio EUR 

oportunitetnih 

sredstev letno 
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Sektorske intervencije za dosego 

ciljev v sektorju S&Z 

Sektorske intervencije za 

preprečevanje in obvladovanje 

kriz 

Predlog okoljskih 

zahtev 

• Naložbe v opredmetena in neopredmetena 

sredstva (tudi raziskave in poskusna 

pridelava) 
 

• Svetovalna dejavnost in strokovna pomoč 
 

• Usposabljanje, vključno z izmenjavo 

najboljših praks 
 

• Ekološka in integrirana pridelava 
 
 

• Ukrepi za trajnosten in učinkovit transport 

ter skladiščenje 
 
 

• Promocija, obveščanje, trženje (predvsem 

sheme kakovosti, zdrava prehrana in 

diverzifikacija trgov) 
 

• Implementacija EU in nacionalnih shem 

kakovosti 
 

• Implementacija sistemov sledljivosti in 

certificiranja (predvsem monitoring 

kakovosti do trgovske police) 
 

• Ukrepi za zmanjševanje in prilagajanje na 

podnebne spremembe  

 

• Naložbe v opredmetena in neopredmetena 

sredstva za učinkovitejše upravljanje 

količin, danih na trg, vključno s skupnim 

skladiščenjem, predelavo… 
 

• Ponovna zasaditev trajnih nasadov po 

inšpekcijski odločbi 
 

• Umik s trga 

• Zgodnje obiranje ali opustitev spravila 
 

• Zavarovanja letine in pridelave 
 

• Usposabljanje drugih OP, ZOP, SP in 

individualnih pridelovalcev 
 

• Implementacija in izvajanje sanitarnih in 

fitosanitarnih zahtev tretjih držav na trgu 

EU 
 

• Usposabljanje in izmenjava najboljših 

praks 
 

• Zavarovanje letine  

• Predlog EU, da najmanj 

20% odhodkov 

operativnega sklada 

namenjenih okoljskim 

ukrepom 

 

• Slovenija zagovarja 

stališče, da se v deležu 

upoštevajo podnebno 

okoljski ukrepi izvajani 

v okviru nacionalne 

ovojnice  
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TRG Z ZELENJAVO 2018 



  TRŽNA PRIDELAVA ZELENJADNIC 

  Skupaj Indeks Na prostem Indeks 

V zaščitenem 

prostoru Indeks 

  2013 2016 

2016/1

3 2013 2016 2016/13 2013 2016 2016/13 

Število KMG 1.169 1.264 1,08 1.087 1.227 1,13 401 460 1,15 

Osnovna površina (ha) 1.587 1.836 1,16 1.500 1.729 1,15 87 106 1,22 

Pridelovalna površina 

(ha) 1.982 2.251 1,14 1.873 2.124 1,13 108 127 1,18 

Osnovna površina/ 

KMG (ha) 1,36 1,45 1,07 1,38 1,41 1,02 0,17 0,23 1,35 

Pridelovalna površina/ 

KMG (ha) 1,70 1,78 1,05 1,72 1,73 1,01 0,27 0,28 1,04 

• Dobrih 94 % pridelave na prostem (vremenski dejavniki) 

 

• V 2016 po tipu kmetovanja vrtnarskih KMG 440 (0,6 % vseh KMG), ki obdelovala 1.690 ha KZU (0,3 

%) in dosegla 2,4 % standardnega dohodka. 

 



19 

 

• Osnovna površina (tržna in lastna oskrba KMG-jev) 4.299 ha (- 3,4 % glede na 2017 in + 48 

%  glede na 2004), od tega tržna 1.836 ha (+ 16 % glede na 2015) 
 

• Pridelovalna površina (tržna in lastna oskrba KMG-jev) 5.251 ha (- 3,4 % glede na 2017 in 

+ 45 %  glede na 2004), od tega tržna 2.251 ha (+ 14 % glede na 2015 in + 32 %  glede na 2004) 
 

• Skupni pridelek 101 tisoč ton (+ 4 % glede na 2017, + 23 % glede na 2004), od tega tržnih 60 
tisoč ton (+ 4 % glede na 2017, + 17 % glede na 2004). 
 

• Vrednost pridelave (tržni in lastna oskrba KMG) 84 mio EUR (+ 3 % glede na leto 2017 in + 

47 % glede na 2004) ali 6,4 % vrednosti kmetijske proizvodnje (- 0,6 % glede na leto 2017) ali 11,6 % 
vrednosti rastlinske pridelave (- 2,4 % glede na leto 2017). 
 

• Evidentiran odkup (odkup in prodaja na tržnicah) 18 tisoč ton (+ 5 % glede na leto 2015) ali 30 % 
tržne pridelave (v letih 2014-2016 24 %). 
 

• Uvoz 178 tisoč ton (+ 5 % glede na leto 2017 in + 60 % glede na 2004), od tega sveže 111 tisoč ton (+ 

7 % glede na 2017 in + 64 % glede na 2004). 
 

• Samooskrba 39 % (43 % leta 2004), s svežo zelenjavo 52 % (54 % leta 2004) 
 

• Letna poraba na prebivalca 117 kg (+ 3 % glede na 2017 in + 31% glede na 2004), od tega 87 kg 
sveže zelenjave (+4 % glede na 2017 in +2 4 % glede na 2004) 
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Ukrepi 2014 - 2020 

 Proizvodno vezano plačilo 
 

Leto 

ukrepa 

Sredstva - 1,5% nac. 

Ovojnice (EUR) 

Površina 

 (ha) 

Število KMG Znesek podpore 

(EUR/ha) 

2015 2.069.820 1.035 628 1.989 

2016 2.054.955 1.672 868 1.187 

2017 2.040.045 1.817 899 1.032 

2018 2.027.115 1.729 908 1,138 

2019 2.014.170 2.825 1.067 696 
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 Ukrepi PRP  2014-2020 za zelenjadarstvo do 31. 8. 2019 
 

 

UKREP 

Št. 

odobrenih 

vlog 

Delež 

odobrenih 

vlog po 

sektorju 

(%) 

Znesek odobrenih 

sredstev (EUR) 
Znesek 

odobrenih 

sredstev na 

vlogo (EUR) 

Podukrep 4.1 

naložbe v KMG 

35 2,6 3,7 mio 

(13,7 mio)**   

106.865 

(392.516)** 

Podukrep 4.2  

naložbe v predelavo, trženje, 

razvoj kmet. proizvodov 

9 4,1 1,4 mio 

(4,9 mio)**  

159.335 

(547.577)** 

Podukrep 9.1* 

ustanovitev SP in OP 

0 0 0 0 

Podukrep 6.1 

zagon dejavnosti, mladi kmetje 

- 125,9 ha KZU (zelenjadarstvo glavna dejavnost) ali 

povprečno 9,7 ha KZU/KMG 

* Prvi JR zaključen dec. 2018, drugi se zaključuje 20. 12. 2019,    ** celotna vrednost  odobrenih naložb 
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HVALA ZA POZORNOST 


