
 

                                                                                     

 

 

Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja 

Osnovna dejavnost oddelka je koordinacija dela Javne službe kmetijskega svetovanja na 

področju ukrepov skupne kmetijske politike in razvoja podeželja. Ključne naloge in področja 

dela so: 
 

 ukrepi skupne  kmetijske politike na področju shem neposrednih plačil in 

ukrepov programa razvoja podeželja ( informiranje in svetovanje pri pripravi 

zbirnih vlog za vsakoletna plačila za površine in živali),  

 ukrepi skupne  kmetijske politike, ki so usmerjeni k izboljšanju 

konkurenčnosti kmetijskega sektorja ter pripomorejo k razvoju in urejanju 

podeželja (informiranje in svetovanje pri pripravi vlog za prijavo na razpise 

Programa razvoja podeželja) in izvedbo projektov ter za prijavo na razpise 

financirane iz drugih virov, 

 dopolnilne dejavnosti na kmetiji (svetovanje pri razvoju in promociji, 

sooblikovanje normativnega področja in prizadevanje za njihovo prepoznavnost, 

priprav tehnoloških navodil in smernic dobre higienske prakse, pomoč pri ureditvi 

prostorov za izvajanje posameznih vrst dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pomoč pri 

kandidiranju na investicijske sredstva, svetovanje s področja zagotavljanja socialne 

varnosti, varnosti in zdravja pri delu ter vodenja poslovnih knjig in davčnega 

svetovanja za potrebe izvajanja DDK, nadalje svetovanje pri  pridobivanju ustreznih 

strokovni kompetenc in nudenje pomoči pri reševanju posameznih težjih 

postopkovnih ali vsebinskih zahtev, skrb za usposabljanje strokovne skupine s 

področja dela ter informiranje splošne javnosti, izvajanje strokovno pospeševalnih, 

promocijskih in tekmovalnih prireditev in sodelovanje z drugimi organi in 

organizacijami za dobrobit slovenskega podeželja in razvoja DDK), 

 gospodarjenje na kmetijah in obdavčitve (izračuni stroškov pridelave in 

ekonomičnosti kmetovanja, priprava podlag za izdelavo razvojnih in strateških načrtov 

kmetij, vodenje panožnih krožkov za optimiranje proizvodnje, davčnega statusa 

kmetij in drugih davčnih obveznosti), 

 delo z društvi, odbori, poslovno vezanimi organizacijami in drugimi 

skupinami, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja 

(spodbujanje in sodelovanje pri aktivaciji pripadnosti in participaciji v sistemih 

odločanja, sodelovanje v projektnih aktivnostih in soorganiziranju dogodkov in 

prireditev na nacionalni ravni.), 
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 krepitev inovacij in prenosa znanja (predstavitve uspešnih domačih in tujih 

zaključenih projektov EIP (Evropsko Inovativno Partnerstvo), ogledi dobrih praks z 

namenom širjenja novih znanj in inovacij v kmetijski praksi), 

 izobraževanje in usposabljanje v kmetijstvu – svetovanje, informiranje glede 

pridobitve ustrezne izobrazbe, usposobljenosti, dodatnih znanj, spretnosti in glede 

postopka pridobitve poklicne kvalifikacije (pridobitve Nacionalne poklicne kvalifikacije 

s področja kmetijstva in predelav na tradicionalen način (NPK)) sodelovanje pri 

revizijah in razvoju novih poklicnih standardov in katalogov znanj, 

 digitalizacija dela Javne službe kmetijskega svetovanja (izvajanje spletnih 

seminarjev, usposabljanja za  izpolnjevanje zbirnih vlog na daljavo, izvajanje 

Farminarjev, snemanje in obdelava video posnetkov, razvoj novih spletnih orodij,…), 

 zakonodaje s področja ukrepov skupne kmetijske politike in razvoja 

podeželja (obravnava in priprava strokovnih predlogov za pripravo ali dopolnitev 

predpisov). 

 delo na projektih in javnih naročilih (Fairshare, I2connect, Life IP Natura, 

neMOČ podeželja, Svarun, javna naročila MKGP s področij usposabljanja in 

svetovanja kmetijam vključenim v ukrepe Programa razvoja podeželja, izvajanja 

demonstracijskih delavnic …) 

 

Vodja oddelka: dr. Jernej Demšar 

 


