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(način, kako z danimi ukrepi 

doseči zastavljene cilje)

UKREPI

Kako smo gradili vsebino PRP 2014–2020? 

S - Prednosti

W - Slabosti

O - Priložnosti

T - Nevarnosti

Vsebino PRP 2014–2020 smo gradili konsistentno, celovito, na osnovi dejansko 

zaznanih potreb in nacionalnih strateških usmeritev… 



Splošen družbeno-ekonomski in okoljski okvir

STANJE V 
KMETIJSTVU, 
ŽIVILSTVU IN 
GOZDARSTVU

DRUŽBENO-
GEOGRAFSKE 
ZNAČILNOSTI

FIZIČNO-
GEOGRAFSKE 
ZNAČILNOSTI

FIZIČNO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI: 
� Geografske značilnosti
� Narava
� Biotska raznovrstnost
� Kakovost voda in raba vode
� Tla
� Zrak
� Podnebne spremembe

DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
� Demografske značilnosti
� Gospodarstvo
� Zaposlenost
� Brezposelnost in revščina
� Lokalni razvoj

STANJE V KMETIJSTVU, ŽIVILSTVU IN GOZDARSTVU
� Kmetijska gospodarstva
� Kmetijska zemljišča 
� Ekološko kmetijstvo
� Ekonomsko stanje v kmetijstvu
� Delovna sila na kmetijskih gospodarstvih
� Živilskopredelovalna industrija 
� Stopnja samooskrbe z rastlinskimi in živalskimi 

proizvodi
� Tržna usmerjenost 
� Obvladovanje tveganj 
� Zadruge in druge oblike povezovanja 

� Prenos znanja
� Gozdarstvo in predelava lesa ter gozdno-lesne verige 
� Preprečevanje in obvladovanje škode v gozdovih 
� Proizvodnja obnovljivih virov energije iz kmetijstva in 

gozdarstva
� Raba energije v kmetijstvu in gozdarstvu



KLJUČNE ZNAČILNOSTI programskega območja

� Slovenija ima velik delež območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
(86,3 % celotnega ozemlja RS).

� Izredno pestra in dobro ohranjena narava z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti. 
Kljub vsemu poslabšanje stanja na določenih habitatnih tipih, vezanih na 
kmetijsko krajino.

� Zaradi visoke biotske raznovrstnosti je kar 38,4 % ozemlja vključenega v območja 
Natura 2000, kar predstavlja najvišji delež v EU. 

� Slovenija se po gozdnatosti uvršča na tretje mesto med državami EU takoj za 
Finsko in Švedsko, saj sta slabi dve tretjini ozemlja (58,4 %) pokriti z gozdovi.  
Januar / februar 2014 51 % površine gozda poškodovane v žledolomu.

Območja Natura 2000, leto 2013

(www.natura2000.gov.si)



� Podzemna voda v RS je pretežno visoke kakovosti. Dobro količinsko stanje.  Kljub 
vsemu prisotnost nitratov zlasti v SV Slovenije (Savinjska, Dravska, Murska kotlina).

� Pretežni delež površinskih voda (95 %) je v dobrem kemijskem stanju. Bolj 
problematično je ekološko stanje površinskih voda.

� Poraba fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji se je v obdobju 1992-2010 skoraj 
prepolovila. Še vedno pa je večja kot v drugih državah EU.

� Bilančni presežek dušika na nacionalni ravni v obdobju 1992-2010 kaže trend 
zmanjševanja. Presežki vidni zlasti v SV Slovenije.

� Poraba mineralnih gnojil na ha kmetijskih zemljišč v uporabi se vztrajno zmanjšuje 
(- 20,1 % v obdobju 1992-2010), zmanjšuje se tudi poraba rastlinskih hranil.

KLJUČNE ZNAČILNOSTI programskega območja

Poraba mineralnih gnojil od 
1992-2011 (SURS, 2013)



KLJUČNE ZNAČILNOSTI programskega območja

� Emisije toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva se v zadnjih dveh desetletjih 
postopoma zmanjšujejo. Kljub vsemu, zlasti na področju amonijaka, kmetijstvo 
prispeva velik delež emisij (živinoreja predvsem).

� Vedno pogostejše pojavljanje suš in ekstremnih vremenskih dogodkov 
(evapotranspiracija, dvig temperature, sprememba padavinskega režima). 

� Prenizka energetska učinkovitost, premajhen delež rabe lesa.

� Nizka izkoriščenost in zastarelost namakalnih sistemov v RS.

Povprečna temperatura
Trendi (leto, 1961–2011)

LEGENDA

3.5–3.7

3.3–3.5

3.1–3.3

2.9–3.1 °C/stoletje

ARSO, 2013



KLJUČNE ZNAČILNOSTI programskega območja

• Procesi strukturnega prilagajanja v kmetijstvu potekajo, vendar počasneje kot v 
povprečju EU-27. Ključni dejavniki razvojnega zaostanka so: 

– neugodna velikostna struktura kmetijskih gospodarstev in 

– velika razdrobljenost kmetijske posesti, 

– prenizka specializiranost v kmetijstvu, ki se sicer izboljšuje, a je še vedno nekoliko pod 
EU povprečjem, 

– nizka produktivnost, 

– izrazito neugodna starostna struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev,

– še vedno prevladujejo gospodarji z le praktičnimi izkušnjami iz kmetijstva (64,4 % vseh).

• Povprečna ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev, izražena kot standardni 
prihodek, je v letu 2010 znašala 12.233 evrov, kar je dvakrat manj od povprečja v 
EU-27 in petkrat manj od EU-15 (71.825 evrov). 

• Povprečna vrednost standardnega prihodka na PDM je znašala le okrog 11.900 
EUR. 

• Faktorski dohodek / PDM je v letu 2012 znašal le 35 % povprečja EU-27. Velik delež 
faktorskega dohodka predstavljajo proračunska izplačila iz naslova SKP.

• Naraščanje interesa za ekološko kmetovanje. Vseeno ponudba eko proizvodov 
močno zaostaja za povpraševanjem.

• Razvoj dopolnilnih dejavnosti.



KLJUČNE ZNAČILNOSTI programskega območja

• Premajhna diferenciacija in prepoznavanje kmetijskih in živilskih proizvodov iz 
shem kakovosti.

• Ekonomika reje rejce odvrača od prevzemanja nadstandardnih praks v reji živali.

• Kljub dolgi tradiciji zadružništva je z izjemo posameznih kmetijskih proizvodov (kot 
je npr. mleko) za RS še vedno značilna prenizka stopnja tržne usmerjenosti in 
organiziranosti.

• Velik pomen ŽPI  za kmetijstvo, vendar pa se panoga ŽPI sooča s poslabševanjem 
kazalnikov poslovanja.

• Razvejana mreža javnega svetovanja, a pomanjkanje specializiranih storitev.

• Prešibek prenos znanja od znanosti do prakse.



KLJUČNE ZNAČILNOSTI programskega območja

• Neugodna lastniška struktura lastnikov gozdov, razdrobljenost in majhnost gozdne 
posesti. 

• Neizkoriščenost možnega poseka v gozdovih, med drugim tudi zaradi pomanjkanja 
ustrezne gozdne infrastrukture, ki bi omogočila spravilo lesa. 

• Šibka tržna organiziranost in povezanost lastnikov gozdov ter naprej v gozdno-lesne 
verige. 

• Zaradi slabe tehnične opremljenosti lastnikov gozdov in prenizke usposobljenosti za 
delo v gozdu še vedno prihaja do nesreč pri delu v gozdovih.  

• Premajhna uporaba lesa v gospodarstvu .

Močno prizadeti gozdovi zaradi 
žledoloma v začetku 2014.



KLJUČNE ZNAČILNOSTI programskega območja

• Zaostanek za povprečjem gospodarske razvitosti EU. BDP po kupni moči na 
prebivalca je v Sloveniji leta 2013 znašal 83,6 % povprečja v EU-27 (za 
primerjavo: leta 2008 je znašal: 91 %). 

• Otežen dostop do posojilnih virov, kar se dodatno negativno odraža na 
gospodarski aktivnosti.

• Zaostanek po razvitosti informacijske družbe, kar se negativno odraža tudi na 
drugih razvojnih področjih.  

• V obdobju 2008 – 2013 sta se stopnji anketne in registrirane brezposelnosti 
močno povišali, kar je posledica zaostrenih gospodarskih razmer v državi.  

• Delež oseb v populaciji, ki tvegajo revščino ali socialno izključenost, od leta 2009, 
ko je znašala 17,1 %, postopoma narašča (leta 2011: 19,3 % populacije). 

• Staranje prebivalstva.
• Za Slovenijo je značilna velika razdrobljenost lokalne ravni na številne, pogosto 

tudi zelo majhne občine, kar ponekod močno ovira učinkovitejše izvajanje 
lokalnih razvojnih projektov.  



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020 

1. Povečanje produktivnosti v kmetijstvu

2. Izboljšanje  velikostne strukture in zmanjšanje razdrobljenosti kmetijske 
posesti ter ureditev kmetijske infrastrukture

3. Izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev

1. POSPEŠITEV PROCESOV STRUKTURNEGA PRILAGAJANJA V KMETIJSTVU



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020 

1. Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti

2. Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov

3. Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem 
kakovosti

4. Spodbujanje kmetijskih gospodarstev k nadstandardni reji živali

2. Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig 
ter večja prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020 

1. Ohranjanje kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost

2. Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe

3. Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal

4. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva

5. Ohranjanje in/ali izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na 
habitatih, vezanih na kmetijsko krajino 

6. Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih 
in podzemnih voda 

7. Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske 
učinkovitosti KMG

3. OHRANJANJE NARAVNIH VIROV IN ODZIV NA PODNEBNE SPREMEMBE



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020 

1. Obnova gozdnega potenciala, uničenega po naravni nesreči

2. Ureditev gozdne infrastrukture za doseganje večje odprtosti gozdov  

3. Spodbujanje vlaganj v gozdarske tehnologije in predelavo lesa  

4. Izboljšanje tržne organiziranosti in povezanosti lastnikov gozdov ter 
naprej v gozdno-lesne predelovalne verige

5. Spodbujanje večje uporabe lesa

4. Trajnostno izkoriščanje gozdov in povečanje dodane vrednosti lesa z boljšim 
tržnim povezovanjem na področju gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne verige ter 
povečanjem konkurenčnosti na področju gozdarstva in neindustrijske predelave 
lesa. 



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020 

1. Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti na podeželju

2. Učinkovitejše spodbujanje lokalnega razvoja

3. Izboljšani dostop do širokopasovnega interneta ustreznih hitrosti

5. Zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na 
razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja. 



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020 

1. Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu

2. Zagotovitev specializiranih svetovalnih storitev v kmetijskem 
sektorju

3. Učinkovitejši prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, živilstvu in 
gozdarstvu

6. Prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in podnebne spremembe so 
horizontalni cilji, ki jih zasleduje vseh pet prednostnih področij ukrepanja.



Znanje &

inovacije

Tržna 
organiziranost,

krepitev kmetijsko 
prehranskih verig in 
gozdno lesnih verig

Zelena delovna 
mesta in socialno 

vzdržen in 
uravnotežen 

razvoj podeželja

Ohranjanje 
naravnih virov in 

prilagajanje 
podnebnim 

spremembam

Večja 
produktivnost in 
dodana vrednost

STRATEGIJA opredeli TEŽIŠČA UKREPANJA PRP 2014–2020 
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15 2. prednostna naloga -
konkurenčnost

3. prednostna naloga -
tržno povezovanje

4. prednostna naloga -
naravni viri

6. prednostna naloga -
diverzifikacija

PORAZDELITEV SREDSTEV MED PREDNOSTNE NALOGE IZ 
UREDBE 1305/2013/EU  v  % 

Op.  Skupaj se za te naloge nameni 96,5 % sredstev PRP 2014–2020, ostalo (3,5 
%) za Tehnično pomoč in obveznosti iz naslova ukrepa 113 –Zgodnje 
upokojevanje.



Ukrep Naziv ukrepa
Sredstva v 
mio EUR

1 Prenos znanja 12,5

2 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja 10,8

3 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila 1,7

4 Naložbe v osnovna sredstva 228,1

6 Razvoj kmetij in podjetij 125,3

7 Širokopasovni internet 10,0

8 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za 
preživetje 

59,5

9 Ustanovitev skupin proizvajalcev 2,2

10 Kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrep 203,6

11 Ekološko kmetovanje 55,2

13 Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami 270,9

14 Dobrobit živali 16,4

16 Sodelovanje 20,1

19 LEADER 52,4

UKREPI


