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OS 
IZHODIŠ ČNI INDIKATORJI 
POVEZANI S CILJI 
 

ENOTA 
VREDNOSTI 

Izhodiščna 
Pričakova
na (2013) 

Horizontalni 
Gospodarski 
razvoj BDP 

standard kupne moči 
/preb. (EU 
25=100),% 

83,8 100 

Stopnja 
zaposlenosti (15-
64 let) 
 

Zaposleni (15-64 let), kot 
delež prebivalstva iste 
starostne skupine 

- ženske 
- mladi (15-24 let) 

% 

 
66,6 
61,8 
35 

 
70,4 
65 
40 

Brezposelnost Brezposelne osebe kot 
delež ekonomsko 
aktivnega prebivalstva 
(15-64 let) 

- ženske 
- mladi (15-24 let) 

% 

 
6,0 
7,2 
13,9 

 
3,3 
6,0 
12,0 

Os 1 
Usposabljanje in 
izobraževanje v 
kmetijstvu 

Delež nosilcev 
kmetijskega 
gospodarstva z osnovno 
in popolno kmetijsko 
izobrazbo % 

27,8 39 

– osnovna kmet. 
izobrazba 

21,2 30,0 

– popolna kmet. 
izobrazba 

6,6 9,0 

Starostna struktura 
v kmetijstvu 

Razmerje med nosilci 
kmetijskega 
gospodarstva, ki so stari 
manj kot 35 let in nosilci 
kmetijskega 
gospodarstva, ki so stari 
več kot 55 let 

 0,08 0,15 

Produktivnost dela  Produktivnost dela v 
kmetijstvu (BDV/PDM) 

'000 €  5,265  7,400  

* Produktivnost dela v 
kmetijstvu  BDV/PDM 
(EU-25=100) 

% 36 37 

Produktivnost dela v 
živilski industriji 
(BDV/zaposlenega) 

'000 € 26,747 28,500 

Produktivnost dela v 
gozdarstvu 
(BDV/zaposlenega) 

'000 € 16,915  20,100  

Bruto naložbe v 
osnovna sredstva 

Bruto naložbe v osnovna 
sredstva v kmetijstvu 

mio € 241  265  

Bruto naložbe v osnovna 
sredstva v živilski 
industriji 

mio € 123,2  200  

Bruto naložbe v osnovna 
sredstva v gozdarstvu 

mio € NP** NP** 

Razvoj 
zaposlovanja 

Zaposleni v primarnem 
sektorju 

'000 zaposlenih 89,1 90 

Zaposleni v živilski 
industriji 

'000 zaposlenih 18,984 povečanje 

Gospodarski 
razvoj 

Gospodarski razvoj 
primarnega sektorja 
(BDV v mio €) 

mio € 467 650 

*Gospodarski razvoj 
primarnega sektorja (% 
BDP RS) 

% 1,5 2 
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OS 
IZHODIŠ ČNI INDIKATORJI 
POVEZANI S CILJI 
 

ENOTA 
VREDNOSTI 

Izhodiščna 
Pričakova
na (2013) 

Gospodarski razvoj v 
živilski industriji (BDV 
v mio €) 

mio € 508,2 povečanje 

*Gospodarski razvoj v 
živilski industriji (% 
BDP RS) 

% 1,7 povečanje 

Ekonomska 
velikost 

*Ekonomska velikost 
kmetijskih gospodarstev 

ESU 4,6  5,5  

Samooskrbno 
kmetovanje 

 

Delež KMG < 1 ESU v 
novih DČ 

% 21,1 15 

 Število KMG < 1 ESU v 
novih DČ 

 16.890 11.580 

Os 2 
Biotska 
raznovrstnost – 
populacija ptic 
kmetijske krajine 

Gibanje indeksa 
populacije ptic kmetijske 
krajine1  

(indeks, 2007=100) 100 100 

Biotska 
raznovrstvnost – 
kmetijske in 
gozdne površine 
visoke naravne 
vrednosti 

KZU visoke naravne 
vrednosti 

ha 444.658  447.358  

*Kmetijska zemljišča v 
zaraščanju na območjih 
Natura 2000 

ha 10.500  9.000  

*Kmetijska zemljišča v 
zaraščanju  

ha 25.200  20.000  

Biotska 
raznovrstvnost –  
sestava drevesnih 
vrst 

Gozd in druge gozdne 
površine glede na število 
drevesnih vrst in vrsto 
gozda: 

- iglasti 
- listnati 
- mešani 

% 

 
 
 
30,5 
37,6 
31,9 

 
Ohranjanje 

Kakovost voda –
Bruto bilanca 
hranil  

Bruto bilanca za dušik kg/ha 40  ≤ 40  

Bruto bilanca za fosfor kg/ha NP** NP** 

*Vnos hranil v tla kg/ha 129  115  
Kakovost voda – 
onesnaženje z 
nitrati in pesticidi 

Letni trendi koncentracij: 
- nitratov v 

površinskih 
vodah ((NO3 
mg/L) 

- nitratov v 
podzemnih 
vodah ((NO3 
mg/L) 

- pesticidov v 
površinskih 
vodah (µg/L) 

- pesticidov v 
podzemnih 
vodah (µg/L) 

indeks (1992-
1994=100) 

115,5 
 
 
83,3 
 
 
 
28,3 
 
 
164,0 

110,0 
 
 
75,0 
 
 
 
18,0 
 
 
140,0 

Prst – Območja, 
kjer obstaja 
nevarnost erozije 
tal 

Površine, kjer obstaja 
nevarnost erozije tal 

t/ha/leto (ocena) 0,874  0,825  

                                                 

1 V Sloveniji se je z letom 2007 pričelo spremljanje obsega populacij ptic kmetijske kulturne krajine. 
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OS 
IZHODIŠ ČNI INDIKATORJI 
POVEZANI S CILJI 
 

ENOTA 
VREDNOSTI 

Izhodiščna 
Pričakova
na (2013) 

Prst – Ekološka 
pridelava 

KZU, vključena v 
ekološko pridelavo 

ha 26.831  35.000  

 *Delež KZU vključenih 
v ekološko pridelavo 
glede na vsa zemljišča 

% 5,5 10 

 *Delež KZU glede na 
vsa zemljišča 

% 29,5 30 

Podnebne 
spremembe – 
pridobivanje 
obnovljivih virov 
energije 
 

Pridobivanje obnovljivih 
virov energije: 

- iz kmetijstva 
- iz gozdarstva 

kToe 
 
9,9  
449 

 
10,4  
494  

Podnebne 
spremembe – 
KZU v uporabi 
namenjena 
pridobivanju 
energije iz 
obnovljivih viriv 

Površina namenjena 
energetskim rastlinam in 
rastlinam za pridobivanje 
biomase  

ha KZU 2.100 3.000 

Podnebne 
spremembe/kakov
ost zraka 

Emisije toplogrednih 
plinov iz kmetijstva 
(CO2 ekv) 

'000 t 1,996.000  1,850.000  

Emisije toplogrednih 
plinov iz kmetijstva 
(NH3) 

'000 t 20,600  20,400  

Os 3 
Kmetje z drugo 
dopolnilno 
dejavnostjo 

*Kmetije z dopolnilno 
dejavnostjo 

 2.148 3.000 

Delež nosilcev 
kmetijskega 
gospodarstva z 
nekmetijskimi viri 
dohodka  

% 74,4 76 

Razvoj 
zaposlovanja v 
nekmetijskem 
sektorju 

Zaposlenost v 
sekundarnem in 
terciarnem sektorju 

'000 zaposlenih 845,3 869 

Gospodarski 
razvoj v 
nekmetijskem 
sektorju 

BDV v sekundarnem in 
terciarnem sektorju  

mio € 26.542  31.000  

Razvoj 
samozaposlovanja 

Samozaposlene osebe '000 oseb 109 120 

Turistična 
infrastruktura na 
podeželju 

Skupno število ležišč v 
vseh oblikah turističnih 
nastanitev 

 80.737 82.000 

Internet na 
podeželju 

*Delež gospodinjstev, ki 
ima dostop do interneta 

% 54 72 

Delež ljudi, naročenih na 
DSL internet, glede na 
celotno prebivalstvo 

% 9,7 30 

Razvoj 
storitvenega 
sektorja   

 BDV v storitvenem 
sektorju, kot delež 
celotne BDV 

% 63,3 64,8 

Neto migracije Splošna letna stopnja 
neto migracij 

stopnja na '000 
prebivalcev 

3,1 3,3 
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OS 
IZHODIŠ ČNI INDIKATORJI 
POVEZANI S CILJI 
 

ENOTA 
VREDNOSTI 

Izhodiščna 
Pričakova
na (2013) 

Vseživljensko 
učenje 

Odstotek odraslih (25-64 
let), ki se udeležujejo 
izobraževanj in 
usposabljanj 

% 15 18 

LEADER 
Razvoj LAS Delež prebivalstva v 

območjih LAS 
% 0 70 

*Število prebivalcev v 
območjih LAS 

mio 0 1,4  

*Število delujočih LAS  0 20 
*Dodatni nacionalni izhodiščni indikatorji, povezani s spremljanjem doseganja ciljev. 
**Za Slovenijo statistični podatki niso na voljo 
 
OS IZHODIŠ ČNI INDIKATORJI POVEZANI S STANJEM  VREDNOSTI  

Horizontalni 1  Določitev podeželja v skladu z metodologijo OECD 
 
2 Pomen podeželja: 

- % ozemlja na podeželju 
- % prebivalstva na podeželju 

- % BDV na podeželju 
- % zaposlenosti na podeželju 

 

11 
 
 
76,8%2 
41,3%3 

Os 1 
 

3 Raba kmetijskih zemljišč 
- % KZU obdelovalnih površin (arable area) 

- % KZU trajnega travinja (permanent pastures) 

- % KZU trajnih nasadov (permanent crops) 

 
4  Struktura kmetijskih gospodarstev 
- število KMG 

- KZU (ha) 
- delovna sila na KMG (PDM) 
- povprečna velikost KMG (ha KZU) 
- velikostna struktura: 
     - < 5 ha 
     - od 5 do 50 ha 
     - > 50 ha 
- povprečni ESU 

- struktura ekonomske velikosti: 

     - < 2 ESU 
     - od 2 do 100 ESU 
     - > 100 ESU 
 
5  Struktura gozdarstva 
- površina gozda na razpolago za oskrbo z lesom (FAWS) 
- lastništvo (% FAWS): 
     - zasebni sektor 
     - druge javne ustanove 
     - država 
- povprečna velikost gospodarstva z gozdom in drugimi gozdnimi 

površinami v zasebni lasti (FOWL) 

 
6  Produktivnost gozdarstva 
- povprečna letna količina prirastka (FAWS) (m3/leto/ha) 

 

 
35,9% 
58,1% 
5,7% 
 
 
77.175 
656.807 
95.263 
6,29 ha 
 
59,4% 
40,2% 
0,4% 
4,6 ha 
 
48,3% 
51,5% 
0,2% 
 
 
1.264.447 ha 
 
72% 
2% 
26% 
3,1 ha 
 
 
 
5,9  

                                                 
2 Izračun je narejen na enoto NUTS5. 
3 Izračun je narejen na enoto NUTS5. 
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OS IZHODIŠ ČNI INDIKATORJI POVEZANI S STANJEM  VREDNOSTI  

Os 2 
 

7  Pojavi na zemeljskem površju (Land cover) 
- % kmetijskih zemljišč 
- % gozdov 
- % naravnih območij  
- % pozidanih zemljišč 
 
8  Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
- % KZU, ki niso v OMD 
- % KZU v gorskih  OMD  
- % KZU v drugih OMD 
- % KZU v posebnih OMD  
 
9  Območja ekstenzivnega kmetijstva 
- % KZU za ekstenzivno pašo 

- % KZU za ekstenzivno poljedelstvo 

 
10  Območje Nature 2000 
- % ozemlja v območju Natura 2000 
- % KZU v območju Natura 2000 
- % gozdov v območju Natura 2000 
 
11 Biološka raznovrstnost: Zaščiten gozd (% FOWL (gozd in 
ostale gozdne površine) z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
krajine in posebnih naravnih prvin): 
- Biotska raznovrstvnost: 

- brez aktivnega poseganja 
- minimalen poseg 
- ohranjanje z aktivnim upravljanjem 
 

- Varstvo krajine in posebnih naravnih elementov 

 
12  Razvoj gozdnih površin (povprečno letno povečanje gozda in 
drugih gozdnih površin (ha/leto) 
 
13  Zdravje gozdnega ekosistema 
- % vseh dreves z izgubo listja v razredih 2-4  

- % iglavcev z izgubo listja v razredih 2-4 

- % širokolistnih dreves z izgubo listja v razredih 2-4 
 
14  Kakovost vode 
- % ozemlja določenega kot območje občutljivo za nitrate 
 
15  Uporaba vode 
- % namakanih KZU 
 
16  Varovalni gozdovi, ki v prvi vrsti zadevajo tla in vodo ter 
druge ekosistemske funkcije (%) 
 

 
35% 
56,1% 
5,9% 
2,7% 
 
 
27,5 % 
53,7 % 
3,8 % 
15,0 % 
 
 
19,6% 
11,4% 
 
 
35,5% 
22,97% 
42,3 % 
 
 
 
 
 
0,76% 
NP 
0,47% 
 
4,06% 
 
379 ha 
 
 
 
32,2% 
27,9% 
39,9% 
 
 
100% 
 
 
1,07% 
 
0 

Os 3 
 

17  Gostota prebivalstva 
 
18  Starostna struktura 
- % prebivalstva starega od 0 do 14 let 

- % prebivalstva starega 15-64 let 

- % prebivalstva starega => 65 let 

 
19  Struktura gospodarstva 
- % BDV v primarnem sektorju 
- % BDV v sekundarnem sektorju 

- % BDV v terciarnem sektorju 
 

99 preb./km2  
 
 
14,0% 
70,1% 
15,9% 
 
 
2,4% 
34,4% 
63,3% 
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OS IZHODIŠ ČNI INDIKATORJI POVEZANI S STANJEM  VREDNOSTI  

20  Struktura zaposlenosti 
- % zaposlenih v primarnem sektorju 

- % zaposlenih v sekundarnem sektorju 

- % zaposlenih v terciarnem sektorju  

 
21  Dolgotrajna brezposelnost (% aktivnega prebivalstva) 
 
22  Stopnja pridobljene izobrazbe (% odraslih 25-64 let s 
pridobljeno srednje in visokošolsko izobr.) 
 
23  Internetna infrastruktura (DSL pokritost izražena v deležu 
prebivalstva) 
 

 
9,5% 
34,7% 
55,8% 
 
2,9% 
 
81,6% 
 
 
88,2% 

 
 
 
OS 1 

INDIKATORJI U ČINKA 
VREDNOSTI 

UKRE
P 

Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

111 Število udeležencev usposabljanj 0 2.500 

 Število dni izvedenih usposabljanj 0 1.000 

112 Število mladih kmetov, ki so prejeli pomoč 0 1.830  

 Celotni obseg naložb 0 55,6   mio € 

113 Število zgodaj upokojenih kmetov 0 210 

 Obseg sproščenih zemljišč 0 1.751  ha 

121 Število kmetijskih gospodarstev, ki so prejela naložbeno pomoč 0 3.250   

 Celotni obseg naložb 0 349,1   mio € 

122 Število gozdarskih gospodarstev, ki so prejela naložbeno pomoč 0 1.000 

 Celotni obseg naložb 0 54 mio € 

123 Število podprtih podjetij 0 460   

 
*Število podprtih mikro podjetij oz. kmetijskih gospodarstev (naložbe 
v prvo stopnjo predelave lesa) 

0 112   

 Celotni obseg naložb 0 264,5   mio € 

125 Število podprtih operacij 0 42   

 Celotni obseg naložb 0 18,4   mio € 

 *Število podprtih operacij (namakanje in hidromelioracije) 0 4   

 *Skupni obseg podprtih operacij (namakanje in hidromelioracije) 0 800   ha 

 *Površine, opremljene z vodomeri 400 ha 800   ha 

 * Celotni obseg naložb 0 5,3   mio € 

 *Število podprtih operacij (izboljšanje posestne strukture) 0 25  

 *Povprečna velikosti parcel znotraj komasacijskega območja  100% 200% 

 *Skupni obseg podprtih operacij (izboljšanje posestne strukture) 0 5.400  ha 
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OS 1 
INDIKATORJI U ČINKA 

VREDNOSTI 

UKRE
P 

Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

 *Število parcel znotraj komasacijskega območja 100% 50% 

 * Celotni obseg naložb 0 11,3  mio € 

 *Število podprtih operacij (izboljšanje lastnosti tal) 0 13  

 *Skupni obseg podprtih operacij 0 900  ha 

 * Celotni obseg naložb 0 1,8  mio € 

131 Število upravičencev 0 24.000 

132 
Število podprtih kmetijskih gospodarstev, vključenih v sheme 
kakovosti 

0 160  

133 Število podprtih projektov 0 47    

142 Število podprtih skupin proizvajalcev 0 10 

 Prihodek podprtih skupin proizvajalcev 0 mio € 9 mio € 

*Dodatni nacionalni indikatorji učinka. 
 
 

OS 2 
INDIKATORJI U ČINKA 

VREDNOSTI 

UKREP Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

211 Število podprtih kmetijskih gospodarstev na gorskih območjih 33.000 33.000 

 Podprta kmetijska zemljišča na gorskih območjih 226.000 ha 226.000 ha 

212 
Število podprtih kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi 
možnostmi, ki niso gorska območja 

10.600 11.000 

 
Podprta kmetijska zemljišča na območjih z omejenimi možnostmi, ki 
niso gorska območja 

74.000 74.000 

214 Število kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo 22.400 23.000 

 Skupna površina, ki prejema podporo v okviru KOP  361.000 ha 363.000  ha 

 Fizična površina, ki prejema podporo v okviru KOP 199.500 ha 200.000 ha 

 Število prevzetih obveznosti v okviru KOP 48.200 50.000 

 Število prevzetih obveznosti v okviru KOP povezanih z genskimi viri 3.100 3.300 

 
*Število kmetijskih gospodarstev vključenih v podukrep ekološko 
kmetovanje 

1.650 2.500 

*Dodatni nacionalni indikatorji učinka. 
 
 

OS 3 
INDIKATORJI U ČINKA 

VREDNOSTI 

UKREP Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

311 Število upravičencev 0 325  

 *Število podprtih projektov za turistične namene 0 165  

 Celotni obseg naložb 0 50,9  mio € 

312 Število podprtih/ustanovljenih mikro podjetij 0 570  

 *Število podprtih projektov za turistične namene 0 140  

 *Celotni obseg naložb 0 86,6  mio € 

321 Število podprtih projektov 0 3  
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OS 3 
INDIKATORJI U ČINKA 

VREDNOSTI 

UKREP Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

 Celotni obseg naložb 0 3,6  mio € 

322 Število vasi, kjer so bili izvedeni projekti 0 270  

 Celotni obseg naložb 0 45  mio € 

 *Število podprtih vasi v navezavi z osnovnimi storitvami 0 45  

 *Celotni obseg naložb v navezavi z osnovnimi storitvami 0 7,2  mio € 

323 Število podprtih projektov v zvezi z dediščino na podeželju 0 140  

 Celotni obseg naložb 0 10  mio € 

*Dodatni nacionalni indikatorji učinka. 
 
 

LEADER 

INDIKATORJI U ČINKA 
VREDNOSTI 

UKREP Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

41 Število LAS 0 20 

 Celotna površina območij LAS 0 16.000 km2 

 Število prebivalcev v območjih LAS 0 1,4 mio 

 Število projektov, financiranih s strani LAS 0 650 

 Število upravičencev s podporo (partnerji) 0 1310 

421 Število podprtih projektov sodelovanja 0 20 

 Število sodelujočih LAS 0 10 

431 Število podprtih aktivnosti 
0 
 

250 
 

 
 
 

OS INDIKATORJI REZULTATA 
VREDNOSTI 

Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

Os 1 
Število udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje, 
povezano s kmetijstvom in/ali gozdarstvom in/ali živilstvom 
 

0 2.500 

Povečanje BDV na podprtih gospodarstvih/podjetjih ('000 EUR): 
- Ukrep 112 
- Ukrep 113 
- Ukrep 121 
- Ukrep 122 (zaradi specifičnosti ukrepa se spremlja le dvig 

BDV po naložbi) 
- Ukrep 123 
- Ukrep 125 

 
0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
 

 
1.440 
252 
3.822 
2.500 
 
10.000 
2.500 
 

* Povečanje BDV/PDM oz. zaposlenega na podprtih 
gospodarstvih/podjetjih ('000 EUR): 

- Ukrep 112 
- Ukrep 113 
- Ukrep 121 
- Ukrep 123 

 
 
0 
0 
0 
0 

 
 
1,0 
1,0 
1,3 
1,5 
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OS INDIKATORJI REZULTATA 
VREDNOSTI 

Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

Število gospodarstev/podjetij, ki uvajajo nove proizvode in/ali nove 
tehnologije: 

- Ukrep 121 
- Ukrep 122 
- Ukrep 123 

 
 
0 
0 
0 

 
 
1.140 
1.000 
100 

*Število kmetijskih gospodarstev, ki so se z naložbami prilagodila 
na novo uvedene standarde ES 

0 1.225 

*Število gozdarskih gospodarstev in njihovih združenj, ki so z 
naložbo povečali varnost pri delu v gozdu 

0 1.000 

Vrednost kmetijske proizvodnje, vključene v sheme kakovosti 0 mio € 1 mio € 

Vrednost kmetijske proizvodnje v okviru priznane oznake 
kakovosti / standardov 

0 mio € 30 mio € 

*Število kmetijskih gospodarstev, vključenih v podprte skupine 
proizvajalcev ekoloških in zaščitenih kmetijskih proizvodov 

0 120 

Število kmetijskih gospodarstev, ki vstopajo na trg: 
- ukrep 142 

0 130 

Os 2 
Območje uspešnega upravljanja zemljišč, ki prispeva k: 

- biotski raznovrstnosti in kmetovanju/gozdarstvu višje 
naravne vrednosti 

- kakovosti vode 
- blaženju podnebnih sprememb 

- kakovosti tal 
- preprečevanju marginalizacije in zaraščanja zemljišč 

 
355.700 ha 
 
131.300 ha 
-- 
  82.800 ha 
300.000 ha 

 
376.600 ha 
 
132.200 ha 
  65.000 ha 
  96.000 ha 
304.000 ha 

*Površine znotraj območij Natura 2000 na kateri se izvaja ukrep 
OMD  

  81.300 ha   84.000 ha 

*Površine znotraj območij Natura 2000 na kateri se izvajajo 
kmetijsko okoljski podukrepi 

  57.200 ha   62.000 ha 

*Delež površin, vključenih v podukrep ekološko kmetovanje glede 
na KZU 

4% 7,5% 

Os 3 
Dvig nekmetijske BDV pri podprtih dejavnostih (000 EUR): 

- Ukrep 311 
- Ukrep 312 

 
0 
0 

 
1.500 
8.000 

*Dvig nekmetijske BDV/zaposlenega pri podprtih dejavnostih (000 
EUR): 

- Ukrep 311 
- Ukrep 312 

 
 
0 
0 

 
 
2,0 
2,0 

Skupno število ustvarjenih delovnih mest: 
- Ukrep 311 
- Ukrep 312 
- Ukrep 41 
- Ukrep 431 

 
0 
0 
0 
0 

 
   300 
   820 
     20 
     15 

* Dodatno število turistov (indeks): 
- Ukrep 311 
- Ukrep 312 

 
100 
100 

 
120 
120 

Število prebivalcev na podeželju s koristmi od izboljšanih storitev: 
- Ukrep 321 
- Ukrep 322 
- Ukrep 323 

 

 
0 
0 
0 
 

 
375.000 
300.000 
50.000 
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OS INDIKATORJI REZULTATA 
VREDNOSTI 

Izhodiščna 
Pričakovana 
(2013) 

Povečanje gostote interneta na podeželju – število prebivalcev, ki 
ima dostop do (širokopasovnega) internetnega priključka na 
podeželju 

- Ukrep 321 
 

 
58% 
(1.167.148 preb.) 

 
72% 
(1.440.000 
preb.) 

*Dodatni nacionalni indikatorji rezultata. 
 
 

INDIKATORJI VPLIVA Pričakovan vpliv 

1. Gospodarska rast (neto dodana vrednost, izražena v standardu kupne moči)   42 mrd EUR 

2. *Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev 
(Sprememba v ekonomski velikosti KMG) 
 

  +0,6 ESU 

3. Neto ustvarjena delovna mesta v ekvivalentu polnega delovnega časa   +2.755 

4. Produktivnost dela – sprememba BDV glede na ekvivalent polnega delovnega 
časa (EUR/EPDČ) 

   + 1.500 EUR 

5. Obračanje trenda upadanja biotske raznovrstnosti (merjeno s populacijo vrst ptic 
kmetijske krajine) 
 

  50% spremembe trenda 

6. Ohranjanje kmetijske in gozdarske površine visoke naravne vrednosti 
(sprememba v obsegu površin visoke naravne vrednosti) 
 

  +2.700 ha 

7. Izboljšanje kakovosti vode (spremembe v bruto bilanci hranil) Trend: zmanjšanje  
 -4 kg/ha 

8. *Vnos hranil v tla 
(Sprememba v količini vnesenih hranil) -10 kg/ha 

 
9. Prispevek k boju proti podnebnim spremembam  
(Dvig pridobivanja energije iz obnovljivih virov v kmetijstvu in gozdarstvu) 

 
Kmetijstvo: 0,5 kToe 
Gozdarstvo: 45 kToe 

*Dodatni nacionalni indikatorji vpliva. 
 


