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• Povečanje obsega pridelave hrane na področjih, kjer se
obseg zmanjšuje oz. obstaja potencial za povečanje obsega.

• ohranjanje pridelave in prireje na celotnem teritoriju države, 
še posebej na OMD.

• zmanjševanje tveganj povezanih s podnebnimi 
spremembami.

• generacijska prenova na način, da se povečuje obseg 
pridelave in prireja oz. povečuje dohodek na kmetijah.

• krepitev položaja kmetov v agroživilski verigi

• nadgraditev sistemov AKIS v smeri večje učinkovitosti

Svet  KGZS je v začetku leta sprejel opredelitev 

do vseh ključnih mehanizmov nove SKP

SPREJETA STALIŠČA KGZS



• Pogojenost: upoštevati posebnosti Slovenije
• Aktivni kmet: se opredeli
• Plačilne pravice: več razlogov za enostavno shemo
• Regionalizacija: agronomski kriteriji
• Shema za podnebje in okolje: da, širša področja ukrepanja
• KOPOP: ciljno naravnani ukrepi
• Proizvodno vezana plačila: uporaba celotne ovojnice
• Prerazporeditveno plačilo: se ne uporabi
• Mladi kmetje: izvedba v dosedanjih okvirih
• Male kmetije: se ne uporabi, če ne bo poenostavljena
• Omejevanje plačil: kot predlaga EK je ustrezno
• Upravljanje s tveganji: rizični sklad, zavarovanje, de minimis
• OMD: sredstva se morajo realno povečati
• Investicije: poenostavitev, nepovratna+finančni instrumenti
• Sektorski programi: da
• Ostali ukrepi PRP: dobrobit, sodelovanje, gozdarstvo, LEADER, diverzifikacija

SPREJETA STALIŠČA KGZS



NAMEN IN KONCEPT PRIPRAVE IZHODIŠČ ZA SN

Namen
• Poznavanje stanja, trendov in izzivov kmetijstva je znotraj Kmetijske 

svetovalne službe izjemno in ga je potrebno aktivirati.
• Tako pridobljene strokovne podlage bodo ključne pri oblikovanju 

osnutka SN in razprave znotraj sistema KGZS.
Koncept
• Opredelitev panog, skupin znotraj panog in področij,
• določitev horizontalnih vsebin pomembnih za vse panoge in področja,
• analiza stanja  in analiza trendov v panogi in področjih,
• izzivi in potrebni ukrepi v panogi in področju,
• določitev ključnih prioritet v panogi in področju,
• opredelitev ukrepov, ki naslavljajo izzive s katerimi se soočajo vse 

panoge in področja – HORIZONTALNE VSEBINE,
• določitev ukrepov, ki bodo naslavljali ključne prioritete.



OPREDELITEV PANOG IN SKUPIN

Panoga Skupina

Reja krav dojilj A: < 5 GVŽ B: 6-20 GVŽ C: > 20 GVŽ

Reja drobnice Samopreskrbni prodaja živali/mleka

Reja bikov pitancev samopreskrbni Prodaja mesa Prodaja živali

Reja krav molznic Predelava mleka Prodaja v mlekarno

Prašičereja Kmetije  z zaokroženo rejo Kmetije s pitanjem Kooperacija

Oljkarstvo Samopreskrbni Tržni

Vinogradništvo Lastna predelava Prodaja grozdja

Sadjarstvo Jabolka Ostale sadne vrste

Hmeljarstvo +druge dejavnosti >50% dohodka

Travništvo Proizvodno travinje Naravovarstveno travinje

Poljedelstvo Čisto poljedelstvo Poljedelstvo+živinoreja

Vrtnarstvo <50% dohodka >50% dohodka



OPREDELITEV PODROČIJ IN SKUPIN

Področje Skupina

Obseg dohodka Ohranjanje kmetovanja 

Priložnost za doseganje

Potencialno ustrezen

Ustrezen

OMD -

Mladi kmetje -

Diverzifikacija na kmetijah -



UKREPI HORIZONTALNIH VSEBIN

Ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjšanje 
negativnih vplivov na okolje in ohranjanje biotske raznovrstnosti

• Shema za podnebje in okolje v okviru neposrednih plačil
• Kmetijsko okoljsko podnebni program
• Inštrumenti za obvladovanje tveganj

Prenos znanja, inovacij in tehnološki napredek

• Sodelovanje
• Izmenjava znanja in informiranje
• Storitve kmetijskega svetovanja

Ukrepi za doseganje krožnega gospodarstva



Trendi
• opažen trend padanja št. krav dojilj
• povečuje se število živali na KMG 
• podaljševanje dobe med telitvami
• primanjkljaj telet na domačem trgu
• povečuje se uvoz telet
• povečuje se izvoz živih živali  za zakol
• cena pod povprečjem EU
• bilanca proizvodnje mesa relativno 

stabilna v 2018 : 45.115 t mesa
• v letu 2018 350 ton ekološkega mesa 
• stopnja samooskrbe med 100 in 110 % 

v letu 2018 109 %
• v EU je samooskrba nekoliko nad 100 %

Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Stanje v panogi
• imamo okoli 16.000 KMG, ki redijo 

krave dojilje cca 61.000 krav
• v povprečju manj kot 4 krave dojilje na 

KMG
• do 5 krav 13313 KMG na teh kmetijah 

večina  rojenih telet ;
• do 20 krav 2790 KMG
• nad 20 krav redi samo 157 KMG
• iz tega sledi, da več kot polovica telet 

izhaja ravno iz kmetij do 5 krav, ki jim 
sicer kmetijska dejavnost ne 
predstavlja glavni vir zaslužka, vendar 
so te kmetije potrebne za ohranitev 
okolja in podeželja ter tudi za namen 
prireje telet.



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Panogo lahko razdelimo znotraj dveh tipov in v 3 skupine 

• teleta za lastno vzrejo- zaključene reje 

• prireja telet za prodaja v pitanje 

RAZRED REJ KRAV % rej %  krav 

Dohodkovna raven 

87 % 
vseh GVŽ 

je v 
OMD 

A: do 5 krav dojilj 13.313 31.473 81,88 51,67 ohranjanje kmetovanja 

B: 6 do 20 krav dojilj 
2.790 24.613 17,16 40,41 priložnost za doseganje 

dohodkovne ravni ??? 

C: nad 20 krav dojilj 
157 4.827 0,97 7,92 dosega zadovoljive 

dohodke ??? 

Skupaj 16.260 60.913 100 100,0 
  

 
Povprečje 3,75 

    Slika: prikaz aktualnega staleža, Vir: Kis 31. december 2019 



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Ukrepi prioritetnih vsebin:

SKUPINA A: 

Prioritetna vsebina Ukrep Način izvedbe

Ohranjanje krav na vseh 

območij, še posebej na 

naravovarstvenih

• PVP - proizvodno vezano 

plačilo 

• OMD plačilo – potrebna 

reforma

Plačilo na žival, premije za nakup in 

premije za obnovo črede. 

Plačilo vezana na obtežbo

Posodabljanje strojev 

opreme in zgradb

• Investicije v posodobitev in 

preusmeritev KMG 

• Ukrep za male kmetije. 

Plačilo na m2 objekta ali GVŽ oziroma 

pavšalno plačilo glede na število živali. 

Pogoje razpisov še bolj približati malim 

kmetijam. 

Administrativno nezahtevni 

pogoji za vključitev in 

izvedbo vseh ukrepov, še 

posebej naravovarstvenih.

• Preveritev vseh ukrepov z 

vidika administrativnih zahtev

Prilagoditev ukrepov oziroma 

poenostavitev vlaganja zahtevkov in 

vodenja evidenc za posamezne ukrepe 

za male kmetije. Predlog: vlaganje 

zahtevkov na način dohodnine. 



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Ukrepi prioritetnih vsebin:

SKUPINA B: 

Prioritetna vsebina Ukrep Izvedba

Ohranjanje na vseh območjih, še 

posebej na naravovarstvenih.

PVP proizvodno vezano plačilo

OMD plačilo - potrebna reforma 

Plačilo na žival 

Plačilo vezano na obtežbo

Krepitev/vzpostavitev sistema 

pogodbene reje za pitanje. 

Ukrep podpora za ustanavljanje 

skupin in organizacij proizvajalcev. 

Sodelovanje 

Pokritje stroškov ustanovitve in 

delovanja SP in OP, ki so bila 

predhodno priznana na podlagi 

predpisov, ki urejajo priznanje. 

Podpora za horizontalno in 

vertikalno sodelovanje med 

deležniki.  

Investicije v sodobnejše 

tehnologije reje, pridelavo krme, 

digitalizacija procesa reje.

Podpore za naložbe v kmetijska

gospodarstva

Sektorski razpisi



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Ukrepi prioritetnih vsebin:

SKUPINA C: 

Prioritetna vsebina Ukrep Izvedba

Ohranjanje na območjih na vseh 

območij usmerjanje v prodajo 

telet

PVP proizvodno vezano plačilo, 

OMD plačilo 

Plačilo na žival

Plačilo vezano na obtežbo

Krepitev/vzpostavitev sistema 

pogodbene reje za pitanje

Ukrep podpora za ustanavljanje 

skupin in organizacij proizvajalcev v 

kmetijskem sektorju. 

Pokritje stroškov ustanovitve in 

delovanja. Plačilo za vzpostavitev 

in v nadaljevanju za delovanje 

sistema.

Posodabljanje za dobrobit živali,

Investicije v sodobnejše

tehnologije reje, pridelavo krme,

digitalizacija procesa reje.

Podpore za naložbe v kmetijska

gospodarstva. 

Investicije v tehnologijo pridelave 

krme

Digitalizacija procesa .

EIP projekti

Sektorski razpisi



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Ukrepi horizontalnih vsebin 1:

Shema za podnebje in okolje

Seneno meso Podpora blagovnim znamkam, shemam kakovosti kot npr. seneno meso. 
Izhodiščna zahteva: Pridobljen certifikat ZTP seneno mleko ali ZTP seneno 
meso. Dodeljena sredstva posamezni kmetiji so opredeljena /ha travinja in /ha 
njivskih površin. 
Izhodiščni predlog: 0,5 GVŽ/ha min in max 1,9 GVŽ/ha
Kontrola se bi izvaja na podlagi podeljenih certifikatov. Za seneno mleko je to 
ZTP Seneno mleko (Heumilch), za meso pa se do sprejeta ZTP seneno meso 
(trenutno je v postopku) uporablja zasebni standard IKC Maribor Seneno meso. 
Podeljeni certifikat na kmetiji obvezno vsebuje vse površine. Kmetija je 
certificirana v celoti in ni mogoče delnih certificiranj. 

Analiza krme in računanje 
krmnih obrokov (govedo, 
drobnica…)

Podpora analizi krme in računanju krmnih obrokov. Ukrep je v prvi vrsti 
namenjen zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov (metana in didušikovega
oksida) ter amonijaka pri reji govedi in drobnice. Operacija prispeva tudi k 
varovanju voda in boljšemu počutju živali. Izvajanje ukrepa bi pomenilo 
izboljšanje obstoječih kmetijskih praks.

Reja živali z zmanjšanimi 
vplivi na okolje-ohranitev 
krogotoka hranil na KMG

Predlagamo, da ukrep opredeli uporabo voluminozne krme nad 50 % krme 
mora biti pridelane na KMG, možnost dokupa voluminozne krme v primeru 
izrednih razmer , omeji se dokup močnih krmil in sicer do 1700 kg  /GVŽ. 



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Ukrepi horizontalnih vsebin 2:

KOPOP

Gnojenje z organskimi gnojili 
z nizkimi izpusti v zrak na 
trajnem travinju 

Prek učinkovitejšega kroženja dušika in s tem manjše porabe dušika iz 
mineralnih gnojil pomembno prispevata k zmanjšanju emisij didušikovega
oksida. Do  sedaj premajhen obseg izvajanja zahteve, zato  nujno, da  se  
tovrsten ukrep  podpre tudi  v novi perspektive.  Plačilo na  m3  živinskih gnojil.

Gnojenje z uležanim hlevskim 
gnojem na trajnem travinju 

Ukrep bi prispeval k varovanju vodnih virov zaradi zmanjšanja izpiranja dušika, 
ohranjanje in večanje  deleža humusa v tleh ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti trajnega travinja. Ukrep  bi bilo mogoče izvajati tudi na  gorskih  
KMG  in s ter načinom prispevati k zmanjševanju prekomernega gnojenja 
morebitnih položnejših površin  na katerih sedaj obstaja nevarnost, da so le- te 
pretirano gnojenje  s tekočimi organskimi gnojili, kar pa lahko vpliva tudi na 
degradacijo travne ruše. 

Ekstenzivna  ali sonaravna 
reja živali

Ohranitev krogotoka hrani na KMG (Plačilo na ha,  limit pri gnojenju  npr. 40-
140 KG/ha  or. N 15% večje plačilo; 100-140 kg or. N 30 % višje plačilo in nad 
140 % or. N 15 %, brez pogojevanja z vključitvijo v naravovarstvene ukrepe, 
možnost vključitev le dela GERKA  ter poenostavitev vodenja evidenc.  
Dovoljevanje paše ali košnje  ali /in košnja. 

Ohranjanje avtohtonih in 
tradicionalnih pasem 

Plačilo na žival. 



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Ukrepi horizontalnih vsebin 3:

KOPOP

Ohranjanje kmetovanja na 
hribovskih gorskih območjih  
(S 25-30  S 50)

Plačilo na ha

Planinska paša Plačilo na ha

Ohranjaje zdravstvenega 
varstva v govedoreji s 
poudarkom na biovarnoti in 
preprečevanju antimikrobne 
rezistence. 

Podpora namenjena izvajanju nadstandardnih zahtev v okviru biovarnosti z 
namenom preprečevanja vnosa bolezni v rejo.  V pripravi celo zakonodajni akt, 
ki bo podrobneje opredeljeval zagotavljanje biovarnosti na KMG.  
Zagotavljanje sredstev za namen izkorinjenja bolezni kot sta npr. BVD in IBR, ki 
ob v vdoru v rejo  kmetom predstavlja le- to veliko gospodarsko škodo. Prav 
tako potrebno slediti zmanjšanju antimikrobne rezistence in podpreti tudi 
možnost alternativnih ukrepov za namen zdravljenja živali 



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Ukrepi horizontalnih vsebin 4:

OSTALI UKREPI

OMD Različna plačila glede na obtežbo.  Potrebna reforma  OMD točkovanja. 

Proizvodno vezano plačilo Plačilo za krave dojilje, ki so telile ne glede na obtežbo,  določiti  dobo obvezne 
reje   (dojilja s teletom)  min  2 meseca, izjema mrtvorojeno tele  , pogin  -
dokazilo kopija odvoza .  Predlog, da se premija veže tudi na  dovoljene pasme 
in križanke z mesnimi pasmami . Krava dojilja bi morala biti vpisna v rodovniško 
knjigo  v skladu z rejskim programom. –težava več nepovezanih baz. 

Dobrobit živali - DŽ Podprta  paša , 2 kratna kooprološka analiza pred pašo spomladi in pred 
vhlevitvijo v jeseni ter 1x letna korekcija parkljev; upoštevati, da korekcija 
parkljev ostane  zootehniško opravilo, ki ga lahko izvede kmet sam. Preverljivost 
ukrepa na kraju samem npr. vodenje dnevnika zootehničnih opravil. 

Prenos znanja Informiranost uporabnikov preko JSKS in Javne  službe strokovnih naloge v 
živinoreji ter ostalih strokovnih služb –povezovalni člen preko AKIS-a. Osebno 
svetovanje, demonstracijski prikazi, panožni krožki, sodelovanje, tehnološki listi, 
obvestila, spletna orodja (za gnojilne načrte, bilanco hranil na vratih kmetije, za 
krmne obroke), predavanja, tečaji, krožki (tudi digitalni pristopi). EIP projekti.

Upravljanje s tveganji Rizični skladi  za primere naravnih nesreč; sofinanciranje zavarovalnih premij 
Upravljanje z divjadjo in preprečevanje škode po divjadi 



Primer pristopa: KRAVE DOJILJE

Glavni ukrepi - povzetek: 
Ohranja se raven proizvodnje in zagotavlja dohodkovna vzdržnost panoge
• Ukrep: neposredna plačila, plačila OMD, višja plačila za ekološko  kmetovanje, povečano 

plačilo na ha mladim nosilcem kmetij
Ohranitev govedoreje ob zmanjšanjem vplivu na okolje (tla, voda, zrak) in ob upoštevanju 
podnebnih sprememb , izboljšanje tehnološke razvitosti prireje mleka in mesa
• Ukrep: PVP za teleta, DŽ govedo
• Ukrep: razpis za male kmetije. Kmetije, ki imajo razvojno sposobnost glede na načrtovano 

stanje po investiciji. Potrebno določiti minimalno število živali (predlog min 20 krav dojilj). 
Kmetije z obstoječim staležem do 50 krav dojilj, dobijo dodatne točke oziroma imajo 
prednost pri razpisu. Višina sredstev glede na načrtovan stalež po investiciji. 

• Ukrep: Investicije v sodobnejše tehnologije reje, pridelavo krme, digitalizacija procesa reje 
Spodbujanje trga s plemensko živino
• Ukrep: podpora povezovanju
Ustrezna izkoriščenost krmne baze
• Ukrep: prenos znanja: zagotavljanje sredstev za delovanje javne svetovalne službe. 



ANALIZA STANJA – ključne ugotovitve

• Le manjši del kmetij visoko tehnološko razvitih in konkurenčnih.
• Pretežni del slovenske živinoreje je na manjših kmetijah (4 dojilje, 4 

pitanci, do 10 molznic ½ kmetij,  90% drobnice  na kmetijah do 5 
GVŽ, 9 prašičev na kmetijo).

• Podobno je v rastlinski pridelavi (82% ima do 10 ha).
• Slaba starostna struktura intenzivnih trajnih nasadov.
• Primeren dohodek iz kmetijstva dosega 7% kmetij.
• Neugodna starostna in izobrazbena struktura kmetov.
• Relativno šibka povezanost pridelovalcev za skupen nastop na trgu.
• Slaba povezanost strokovnih institucij v kmetijstvu.
• Pomanjkljivo odzivanje na podnebne spremembe in druge izzive.
• Pri večini slaba tehnološka opremljenost in zaostanek v razvoju.

Kako posamezne značilnosti  pripoznati kot prednost 
in jo razvijati kot priložnost?



ANALIZA TRENDOV – ključne ugotovitve

• Strukturne spremembe se odvijajo z zmerno hitrostjo.
• Zmanjševanje števila kmetij in povečevanje števila živali na kmetijo.
• Večanje deleža kmetij z nadpovprečno površino KZU.
• Vse šibkejši položaj primarne pridelave v agroživilski verigi.
• Vse večje zahteve in pričakovanja javnosti glede vplivov na okolje.
• Obseg pridelave in prireje relativno stabilen in je odvisen od NN.
• Povečevanje izvoza kmetijskih pridelkov in živih živali.
• Cenovno nazadovanje na domačem trgu, pod nivojem EU.
• Izguba najboljših kmetijskih zemljišč še vedno velika.
• Večanje tveganj za bolezni in škodljivce, škod po naravnih nesrečah.
• Zmanjševanje razpoložljivih sredstev za zdravstveno varstvo rastlin.
• Opuščanje obdelave površin v težjih razmerah.
• …



IZZIVI PANOG IN PODROČIJ – ključne ugotovitve

• Zagotavljanje dohodka, sorazmernega vloženemu delu in vlaganjem  
• Iskanje novih pristopov in rešitev za:

• Povečanje tržnega deleža lokalnih proizvodov.
• Krepitev povezav znotraj in v agroživilski verigi.
• Prilagajanje pridelave in prireje na podnebne spremembe.
• Upravljanje s tveganji.
• Ohranjanje biodiverzitete

• Dodatna krepitev tehnologij ter postopkov trajnostne rabe virov in 
krožnega gospodarstva 

• Povečevanje investicij v tehnološko posodabljanje procesov
• Vzpostavitev učinkovitejšega prenosa znanja



PRIORITETE – ključne ugotovitve

• Zagotavljanje ustreznega in stabilnega dohodka za aktivne kmete.
• Ohranjanje obdelanosti površin na celotnem teritoriju države, ob 

osnovnem cilju pridelave hrane.
• Specifična obravnava posameznih panog in področij glede na 

njihove razvojne izzive.
• Specifična obravnava posameznih tipov kmetij glede na njihovo 

velikost in pomen v prostoru.
• Poudarek investicijam, ki krepijo položaj v agroživilski verigi.
• Spodbujanje tehnologij za ohranjanje okolja, narave in virov
• Dati velik poudarek mehanizmom od spodaj navzgor.



UKREPI ZA GLAVNE PRIORITETE – ključne ugotovitve

• Tehnološko posodabljanje na pretežnem delu kmetij za izboljšanje 
ekonomičnosti, ohranjanje rodovitnosti tal, dolgoživosti živali, 
prilagajanja na tržne zahteve, …

• Pospešiti izvajanje zemljiških operacij
• Spodbujanje generacijske prenove tudi na manjših kmetijah,
• Pri vsaki panogi izvesti ukrep za vsaj eno prioritetno področje,
• Razbremeniti administrativne zahteve za okoljske in 

naravovarstvene prakse
• Zagotoviti zadosten obseg sredstev za podporo diverzifikaciji



UKREPI ZA HORIZONTALNE VSEBINE – ključne ugotovitve

• Shema za podnebje in okolje: obstaja izjemno velik nabor možnih 
ukrepov po posameznih panogah

• Upravljanje s tveganji: vzpostavitev več nivojskih mehanizmov,
• Ohraniti dobre ukrepe KOPOP iz sedanjega PRP, obstaja cela vrsta 

predlogov za nadgradnjo in širitev
• Prenos znanja: nadgraditi obstoječe metode



SKLEPNE UGOTOVITVE

• Takoj pristopiti k široki razpravi o vsebinskih poudarkih posameznih 
specifičnih ciljev in iskanju najprimernejših ukrepov zanje.

• Strokovnjaki Kmetijske svetovalne službe lahko v največji meri 
prispevajo k pripravi strokovno utemeljenih ukrepih za posamezne 
specifične skupine in področja.

• Ukrepi morajo podpreti predvsem trajnostno pridelavo hrane in 
kmetijska gospodarstva, ki so tržno usmerjena.

• Ukrepi za zagotavljanje javnih dobrin morajo biti v največji meri 
ciljno usmerjeni tako prostorsko kot vsebinsko.



35. TRADICIONALNI POSVET 
JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

„SKUPAJ SOUSTVARJAMO PRIHODNOST KMETIJSTVA“

IZHODIŠČA KGZS 

PRI PRIPRAVI 

STRATEŠKEGA NAČRTA SKP

HVALA ZA POZORNOST!

KGZS, 9.11.2020

Branko Ravnik


