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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.
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»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«



1. Pospeševanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
podeželskih območjih = HORIZONTALNA NALOGA

2. Krepitev konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva in krepitev vitalnosti 
kmetij;

3. Spodbujanje organiziranja živilske in neživilske verige ter obvladovanja 
tveganj v kmetijstvu;

4. Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov;
5. Spodbujanje učinkovite rabe virov in prehoda na nizkoogljično 

gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe;
6. Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in 

gospodarskega razvoja podeželskih območij.

Horizontalni cilji: spodbujanje inovacij, skrb za okolje ter prispevanje k blaţitvi

podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Kratek uvod v evropski pravni okvir 2014-2020: 

EU uredba za razvoj podeţelja in usmeritve

NA EU RAVNI OPREDELJENIH 6 PREDNOSTNIH NALOG:
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Učinkovita raba 
vode

Učinkovita raba 
energije v 

kmetijstvu in ŽPI

Dobava in uporaba obnovljivih 
virov energije, stranskih 
proizvodov, odpadkov, 

ostankov in drugih neživilskih 
surovin za namene bio-

gospodarstva

PREDNOSTNA NALOGA 5 “PREHOD V NIZKOOGLJIČNO GOSPODARSTVO” SE DELI V

5 PREDNOSTNIH PODROČIJ:

Kratek uvod v evropski pravni okvir 2014-2020: 

EU uredba za razvoj podeţelja in usmeritve

Zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov in 
amoniaka v kmetijstvu 
in izboljšanja kakovosti 

zraka Sekvestracija
ogljika v 

kmetijstvu in 
gozdarstvu
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Močna vpetost PRP 2014-2020 v širši strateški 
kontekst.

• PRP 2014-2020 mora 
odražati prispevek k 
doseganju SSO ciljev in 
ciljev Evropa 2020.

• Pri tem mora biti usklajen 
z nacionalnimi 
strateškimi dokumenti.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO 

IN OKOLJE

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za podeželje



Ključne novosti EU politike razvoja 

podeţelja 2014-2020

 V obdobju 2014-2020 ni več delitve na posamezne osi.

 Ukrepi iz 2007-2013 se v nekoliko spremenjeni /zdruţeni obliki prenašajo v 

2014-2020. V 2014-2020 ukrepa zgodnjega upokojevanja ne bo.

 Ključni poudarki:  

− Prenos znanja in svetovanje (!);

− Sodelovanje: različne oblike povezovanja – npr. v kratke dobavne 

verige, oskrbe verige z biomaso, pilotni projekti, operativne skupine 

EIP, skupni okoljski pristopi… (!);

− Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila – obvezen ukrep;

− Ekološko kmetijstvo kot samostojen ukrep;

− Dobro počutje ţivali;

− Izvajanje pristopa „Community Led Local Development - CLLD“ sedaj 

na ravni SSO skladov (znotraj RP se to izvaja preko LEADER pristopa);

− Instrumenti za obvladovanje tveganj.

 Za spodbujanje inovacij in inovativnosti se vzpostavi Evropsko partnerstvo za 

inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (povezovanje različnih 

deležnikov, ključno predvsem za prenos znanja v prakso!).
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Ključne novosti pri programiranju v 

2014-2020

 Večji poudarek uspešnosti pri doseganju ciljev: na osnovi 

makroekonomskih pogojenosti, predhodnih pogojenosti in 
pregleda uspešnosti,ki je osnova za razdelitev 5 % 

»zadržanih« sredstev programa leta 2019.

 »Manj je več«: Evropska komisija poziva k odmiku od 

»zgodovinskih alokacij«, ki so pripeljale do razpršenosti 

podpor in njihovi vprašljivi učinkovitosti, k jasni ciljni 

usmerjenosti ter zavezanosti doseganju ciljev na EU ravni 

(evropska dodana vrednost).

 Bolj jasen okvir interveniranja te politike: okvir opredeljuje 6 

prednostih nalog, ki so za operativne potrebe programiranja 

razčlenjene v prednostna področja (»focus areas«).

 Vzpostavitev 3 horizontalnih ciljev, ki posegajo v vse 

prednostne naloge: inovacije, skrb za okolje ter prilagajanje in 

blažitev podnebnih sprememb.

 Usmerjenost k doseganju rezultatov.
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Kontekst programiranja 2014-2020

 SI se od leta 2008 oddaljuje od povprečne razvitosti EU. BDP na 
prebivalca v SKM v letu 2011 znaša 84 % povprečja EU - padec na 
raven relativne gospodarske razvitosti pred skoraj desetletjem (2003). 

 Razvojno nazadovanje kot posledica strukturnih slabosti, neustreznih 
razvojnih odločitev v preteklosti. 

 BDP se leta 2012 zniţa za 2,3 %. Zaostanek BDP za ravnjo iz leta 
2008 je bil v 2012 le v Latviji in Grčiji večji kot v Sloveniji.

 Strukturne slabosti bančnega sistema in javnih financ – stanje 
javnih financ zelo resno.

 Povečevanje št. brezposelnih. Stopnja anketne brezposelnosti: Q3 
2008 = 4,1 % / Q4 2012 = 9,5 %. 

 Pod pragom tveganja revščine v letu 2011 živelo okoli 273.000 ljudi 
(okoli 19.000 več kot leto prej).

DANAŠNJI DRUŢBENO-EKONOMSKI OKVIR DRUGAČEN KOT V LETIH 2005/06

UMAR: Poročilo o razvoju 2013
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Finančni okvir PRP 2014-2020

Dogovor Evropskega sveta (7. in 8. februar 2013) o 
večletnem finančnem okviru

 Slovenija bo glede na ta dogovor za izvajanje PRP 2014-2020 
prejela 744 mio € (v cenah 2011) oz. skoraj 840 mio € v 
tekočih cenah. Opozorilo: ta finančni okvir še ni dokončen = 
upoštevati je potrebno še vlogo Evropskega parlamenta. 

– 20 % sredstev EKSRP

 Ta znesek vključuje tudi posebno alokacijo v višini 150 mio 
€, ki  si jo je Slovenija priborila v pogajanjih. 

 Ob upoštevanju stopenj sofinanciranja bo za PRP 14-20 po 
prvih indikativnih izračunih skupaj razpoložljivih cca. 1,1 mrd. 
€ (EU+ SI).

 Stopnja sofinanciranja s strani EU pa še naprej ostaja 
enotna - 75 % za obe kohezijski regiji (Vzhodno in Zahodno 
Slovenijo).

Kako doseči večjo učinkovitost in 

uspešnost z niţjo alokacijo sredstev?
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Zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti 

politike razvoja podeţelja

Predhodne (ex ante) pogojenosti in okvir uspešnosti 

(“performance framework”):

 NOVOST: “Milestones” ali mejniki: relevantni v kontekstu 

pregleda uspešnosti v letu 2019 in dodelitve “zamrznjenih” 5 % 

finančne alokacije posameznega EU sklada.

 NOVOST: ciljni oz. ”target” indikatorji za leto 2020 (n+3).

Nanašajo se na 18 prednostnih področij, opredeljenih z EU 

uredbo. Vključiti jih je potrebno v strategijo (z načrtom indikatorjev), 

ki je sedaj sestavni del PRP 2014-2020. 

Sistem spremljanja in vrednotenja na EU ravni postaja 

kompleksnejši.

 Rigidne zasnove štirih osi ni več, ukrepi se lahko kombinirajo, 

prispevajo lahko k več kot le enemu prednostnemu področju. 

Določiti % prispevka ukrepa določenemu prednostnemu področju.

 Uvodna poglavja PRP 2014-2020 (analiza stanja, SWOT, 

identifikacija potreb in strategija z intervencijsko logiko) postajajo 

OSNOVA za spremljanje in vrednotenje. 
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Potek priprave PRP 2014-2020 v RS

LOGIKA PRIPRAVE PRP 2014-2020

SPLOŠEN DRUŽBENO-EKONOMSKI IN 
OKOLJSKI OKVIR  PROGRAMA

SWOT ANALIZA
OCENA POTREB PO 

PREDNOSTNIH PODROČJIH

STRATEGIJA
(način, kako z danimi ukrepi 

doseči zastavljene cilje)

IZHODIŠČA ZA UKREPE

Intervencija PRP 2014-2020

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za podeželje



Kako nastaja novi PRP 2014-2020?

Strukturo bodočega PRP 2014–2020 sestavlja 15 poglavij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ex ante 

evalvacija  

3. Strategija 

2. SWOT in 

ocena potreb 

4. Predh. 

pogojenosti 

5. Rezerva 

uspešnosti 

6. Opis 

ukrepov 

7. Evalvacijski 

načrt 

Poglavja 8-15: 

8. Finančni okvir 

9. Načrt indikatorjev 

10. Dodatno nac. 

financiranje. 

11. Državne pomoči 

12. Komplementarnost 

z drugimi EU skladi 

13. Strukture izvajanja 

14. Vključevanje 

partnerjev 

15. Mreža za podeželje 

Vsebine, ki so trenutno v 
pripravi.
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Časovnica priprave PRP 2014-2020 –

kako napreduje priprava programa?
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Swot, analiza stanja, 

strategija, ukrepi  

Ex ante evalvacija in okoljska presoja 

Ostala poglavja 

programa (mar-jun) 
Javna razprava Dopolnjevanje  

Javna razgrnitev 

okoljsko poročilo 

Dopolnjevanje in zaključevanje 

OSNUTEK PRP 

Sodelovanje pri pripravi partnerske 

pogodbe 

Neformalno 

posredovanje 

na EK 
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Kako se EU usmeritve prevajajo v nacionalne prioritete 

Program razvoja podeţelja 2014–2020?

Razvoj endogenih 
potencialov 
podeželja in 

delovnih mest

Spodbujanje 
razvoja kratkih 

oskrbnih verig in 
gozdno-lesnih 
verig ter dvig 

kakovosti

Prenos znanja 
in inovacije

Povečanje 
produktivnosti in 
trajnostne rabe 

naravnih virov ter 
blaţitev in 

prilagoditev na 
podnebne 

spremembe

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO 

IN OKOLJE

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za podeželje



Trajnostni razvoj – predpostavka in

inherentni element PRP 2014–2020 

 Predpostavki trajnosti so zavezana vsa nacionalna težišča PRP 2014–2020.

 To je skladno z doseganjem horizontalnih ciljev evropske politike razvoja 

podeželja, povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb 

in prilagajanjem nanje = “rdeča nit” celotnega PRP 2014–2020. 

 To pomeni, da morajo ukrepi spodbujati odgovorno, trajnostno rabo naravnih 

virov in ohranjanje biotske raznovrstnosti, večjo energetsko in snovno 

učinkovitost ter prispevati k blaženju podnebnih sprememb. 

 Pomembna konceptualna sprememba = PRP 2014–2020 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 = poleg ekonomske zasledovati tudi okoljsko učinkovitost.

 Koncept izravnave okoljskih stroškov in izpada dohodka zaradi omejitev pri 

kmetovanju oziroma večjo trajnostno naravnanost kmetijstva razumeti kot 

odgovornost in veliko priložnost. 

 Ekološka proizvodnja

 Dobro počutje živali
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KLJUČNA IZHODIŠČA PRP 2014–2020:



Trajnostni razvoj – predpostavka in

inherentni element PRP 2014–2020 
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KAKO SE TRAJNOST ODRAŢA V TEŢIŠČIH PRP 2014–2020:

PRENOS 
ZNANJA IN 
INOVACIJ 

Dvig usposobljenosti 

in informiranosti v 

kmetijstvu, živilstvu in 

gozdarstvu

Podpora dostopu do 

spec. svetovalnih 

storitev

Krepitev povezav 

med kmetijstvom, 

proizvodnjo hrane in 

gozdarstvom ter 

raziskavami in 

inovacijami 

Operativne skupine EIP

Pilotni projekti

Razvoj novih tehnologij…

PRESTRUKT. 
IN NARAVNI 

VIRI

KRATKE 
VERIGE in 
KAKOVOST 

ENDOGENI 
RAZVOJ

Naložbe v povečanje 

okoljske učinkovitosti 

na KMG, ŽPI.

Kmetijsko-okoljska-

podnebna plačila

Ekološko 

kmetovanje

Dobro počutje živali

Itd.

 Zmanjšanje CO2

odtisa zaradi 

krajšanja dobavnih 

poti.

 Lokalni trgi

 Višja kakovost.

Proizvodnja OVE

 Trajnostni turizem

 Socialne storitve

LEADER

 Itd.



Kje potrebujemo intervencijo?
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Emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva

 Izpusti TGP v letu 2011 so bili 19.509 Gg CO2 ekv., 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 TGP. 

 K izpustom iz kmetijstva sta največ prispevala metan - CH4 (50,2 %) in 
didušikov oksid - N2O (41,1 %), nekaj pa še ogljikov dioksid - CO2 (8,7 
%). (ARSO, marec 2013)

 CH4 nastaja pri fermentaciji krme v prebavilih domačih živali in med 

skladiščenjem živinskih gnojil. 80 % izpustov metana prispeva 

govedoreja.

 Največ N2O nastane zlasti med skladiščenjem živinskih gnojil ter 

zaradi gnojenja z živinskimi in mineralnimi gnojili. 

 Izpusti emisij CO2 iz kmetijstva izvirajo iz porabe goriv za obdelavo 

kmetijskih zemljišč.



Kje potrebujemo intervencijo?
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Emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva

 Letni izpusti CH4 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 TGP iz kmetijstva, izražen v ekvivalentih CO2, se je 

v tem času zmanjšal od 2.628 na 2.108 Gg CO2 ekv. ali za 19,9 % 

(ARSO, marec 2013).

 V absolutnem smislu je k zmanjšanju izpustov TGP največ prispevala 
govedoreja. Zmanjšanje se pripisuje izboljšani učinkovitosti reje, novim 
čistilnim napravam. 



1. Prenos znanja in 

inovacije

2. Povečanje 

produktivnosti in 

trajnostne rabe naravnih 

virov ter blaţitev in 

prilagoditev na 

podnebne spremembe

3. Spodbujanje razvoja 

kratkih oskrbnih verig in 

gozdno-lesnih verig ter 

dvig kakovosti

4. Razvoj endogenih 

potencialov podeţelja in 

delovnih mest

Nacionalne prednostne naloge politike 

razvoja podeţelja 2014-2020

TEŽIŠČA NAČRTOVANI UKREPI

Člen 15 – prenos znanja in informiranje

Člen 16(1)a – podpora za svet. storitve

Člen 36 – EIP, pilotni projekti in razvoj, okoljski p.

Člen 18(1)a do 18(1)c – naložbe v fizični kapital

Člen 20(1)(a)i – mladi kmetje

Člen 36 – kolektivni okoljski pristopi

Člen 29 – kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Člen 30 – ekološko kmetijstvo

Člen 32 – OMD plačila 

Člen 36 – kratke verige in lokalni trgi

Člen 36 – promocija kratkih verig

Člen 17 – sodelovanje v shemah kakovosti

Člen 34 – dobro počutje živali

Člen 20   – razvoj in naložbe v nekmetijske dej.

Člen 22 – naložbe v gozd. tehnologije in 

primarno predelavo

Člen 28 – skupine proizvajalcev

LEADER

Horizontalno 
težišče

+ Tehnična pomoč in Mreža
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 Člen 18(1)a:Dvig splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, npr. 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, zmanjšanje porabe energije, 

proizvodnja OVE itd. 

 Člen18(1)c: kmetijska in gozdna infrastruktura, npr. ureditev dostopa do 

kmetijskih in gozdnih zemljišč, komasacije in izboljšanje zemljišč, oskrba z energijo 

(instalacije / infrastruktura za distribucijo energije iz obnovljivih virov do ali od 

kmetijskega gospodarstva).

 Člen 29(2): Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (zmanjšanje FFS, gnojil)

 Člen 20: Pomoč za zagon ali naložbe nekmetijske dejavnosti (proizvodnja 

OVE)

 Člen 22: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje vitalnosti gozdov  

 Člen 36: Kratke dobavne verige, operativne skupine EIP,  razvoj, okoljski 

pristopi, pilotni projekti.

Primeri nekaterih potencialnih 

investicijskih področij



Navzkriţna skladnost

(predpisane zahteve ravnanja + dobri kmetijski in okoljski pogoji)

Zelena komponenta
(diverzifikacija posevkov, površina z ekološkim 

pomenom, trajno travinje)

Obvezne minimalne zahteve za uporabo gnojil

in FFS ter druge ustrezne obvezne 

zahteve iz nacionalnih predpisov

Standard

KOPOP
Dodatni stroški in izgubljen prihodek 

zaradi prevzema obveznosti
(+ transakcijski stroški, če potrebno) 

Kmetijsko-okoljska-podnebna 

plačila 2014-2020
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Shema KOPOP 2014-2020:

• osnovno plačilo,

• dodatne zahteve - nabor raznih zahtev, ki se med seboj 
lahko »kombinirajo«, vsaka zahteva pa je posebej finančno 
ovrednotena.

Dodatne zahteve se nanašajo na:

• gnojenje,

• varstvo rastlin,

• posevke/kolobarjenje,

• obdelavo/oskrbo,

• košnjo/pašo,

• planine,

• ohranjanje genskih virov,

• sobivanje z zvermi.

Dodatne zahteve se lahko izvajajo v poljedelstvu, 

vrtnarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu in ţivinoreji.
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Kmetijsko-okoljska-podnebna 

plačila 2014-2020
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