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A) Varovanje kmetijskih zemljišč 

• SLO: 2 mio prebivalcev in le še okoli 600. 000 ha kmetijskih zemljišč. 

• Cca 170 tisoč ha obdelovalnih zemljišč (manj kot 900 m2/preb.). 

• Slovenija  se v strateških dokumentih in Programu razvoja podeželja 
2014-2020 (PRP 2014-2020) zavzema za model trajnostnega kmetijstva, 
ki poleg proizvodnje hrane in ekonomskih ciljev zagotavlja tudi javne 
dobrine povezne z varno hrano, varovanjem okolja in narave ter 
socialnega in prostorskega ravnovesja, s čimer se pozitivno vpliva na 
stanje: 

• voda,  

• tal in  

• biodiverzitete. 



Program razvoja podeželja  (PRP 2014-2020) 
 

1. Je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in predstavlja 
osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. 

2. Je pomemben inštrument razvoja podeželskih območji in varovanja naravnih 
virov (vode, tal, biodiverzitete). 

 



B) Varovanje naravnih virov ter zagotavljanje trajnosti 
B1) Podpora za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 

Vpliva tako na varovanje kmetijskih zemljišč pred izgubo kot tudi na 
varovanje drugih virov. 

Gre za  podporo kmetijstvu na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko pridelavo. Namen teh plačil je izravnava stroškov pridelave zaradi 
težjih pridelovalnih razmer in podpora ohranjanju kulturne krajine in 
poseljenosti takšnih območij. Izravnalna plačila v veliki meri prispevajo k 
ohranjanju dohodka in motiviranju kmetov za kmetovanje na teh 
območjih. Izplačila OMD se izplačujejo v : 

• gorskih območjih (72 % površine države, v njem pa se nahaja kar 55 % 
vseh kmetijskih zemljišč ), 

• območjih, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve 
(prestavljajo v Sloveniji 4 % površine države, kjer se nahaja 4 % 
kmetijskih zemljišč), 

• območja s posebnimi omejitvami (10 % površine države, kjer se nahaja 
dobrih 16 % kmetijskih zemljišč). 





Kmetijska zemljišča, ki so vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja, so v 
letu 2013 obsegala: 

•  8,4 % vseh kmetijskih zemljišč in so se glede na leto 2012 povečala za 

10,2 %.  

• Največji del predstavlja travinje (86,7 %), sledijo poljščine na njivah (8,1 
%) ter sadovnjaki (2,9 %) in vinogradi (1,0 %).  

• Oljčniki ter vrtnine so zavzemali manj kot 1 % skupne površine zemljišč z 
ekološkim kmetovanjem. 

B2) Podpora za ekološko kmetijstvo 
 
Vpliva tako na varovanje kmetijskih zemljišč kot zagotavljanju pridelkov 
najvišje kakovosti.  
 
 





 

Povezava kmetijstva in varovanja narave 

Program upravljanja območij Natura 2000 (PUN)   

– določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 
354 območij Natura 2000 v Sloveniji ter  

– nosilce in finančne vire.  

Določeni so tudi projekti, s katerimi želi Slovenija doseči te 
cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni 
razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje 
kulturne dediščine. 

 

Kadar je za dosego varstvenih ciljev določeno kmetijstvo, je 
ključni inštrument ukrep KOPOP iz PRP 2014-2020. 



Shema KOPOP 



Prispevek I. stebra kmetijske politike k varovanju narave 

 
Zelena komponenta 
Dodatna podpora za nadomestilo stroškov zagotavljanja 
okoljskih javnih dobrin, za katere trg ne zagotavlja plačila. 
Države članice morajo za to plačilo porabiti 30 % svojih 
nacionalnih sredstev. 
 
Zelena komponenta zajema sledeče kmetijske prakse: 
• diverzifikacija kmetijskih rastlin,  
• površine z ekološkim pomenom in  
• okoljsko občutljivo trajno travinje. 

 



Ključne naravovarstvene zahteve v kmetijsko – okoljskih in 
podnebnih plačilih 2014-2020 

• ohranjanje naravovarstveno pomembnih travišč 

• ohranjanje visokodebelnih sadovnjakov 

• košnja strmih travnikov 

• košnja grbinastih travnikov 

• planinska paša 

• ohranjanje mejic 

 

 



Ključne naravovarstvene zahteve v kmetijsko – okoljskih in 
podnebnih plačilih 2014-2020 

OHRANJANJE NARAVOVARSTVENO POMEMBNIH TRAVIŠČ 
 
 omejen čas košnje/paše (raba ni dovoljena): 

      pred 1.6./10.6./30.6.  – vrstno bogati travniki/ 

      med 15.6. – 15.9. – metulji (strašničin in temni mravljiščar) 

      pred 1.8. – travniške ptice 

      pred 25.8. – metulji  (barjanski okarček) 

 gnojenje z organskimi gnojili v omejeni količini 
 uporaba FFS ni dovoljena 

 
 gnojenje ni dovoljeno z mineralnimi gnojili 
paša ni dovoljena 
 *spravilo mrve s travinja (vzpodbujanje ne-baliranja) 

 *puščanje nepokošenih pasov 
 košnja od enega roba travnika proti drugemu ali od sredine navzven 
      



Varovanje voda skozi inštrumente kmetijske politike 

• Onesnaževanje (točkovno, razpršeno; predvsem hranila in FFS) 

• Raba voda (namakanje, ribogojstvo, industrijska) 

• Hidromorfološke obremenitve (zmanjševanje vodnega in obvodnega 
prostora za povečevanje kmetijskih površin, zajezitve, melioracije…) 

KOPOP plačila temeljijo na strokovno utemeljeni uporabi gnojil in  
fitofarmacevtskih sredstev ter zmanjševanju njihovega vnosa v okolje 
oz. prepovedjo njihove uporabe, prispeval k zmanjševanju 
obremenjevanja voda in s tem k njihovem ohranjanju. K izpolnjevanju 
zahtev NUV  oziroma Okvirne direktive o vodah bodo prispevale 
zahteve glede kolobarjenja ter ustrezne obdelave in oskrbe posevkov. 

Največji učinek na izboljšanje kemijskega stanja površinskih in 
podzemnih voda predstavlja izvajanje zahtev, ki se nanašajo na 
pokritost njivskih površin ter kratkotrajne prezimne in neprezimne 
dosevke. 

 

 

 

Trajnostna proizvodnja hrane je tista, ki 
prekomerno ne obremenjuje okolja. 

 



• Povezovanje različnih akterjev v lokalnem prostoru in spodbujanje 
iskanja skupnih rešitev. 

• Razumevanje in znanje o pomenu varstva narave. 
• Omogočanje iskanje strokovnih rešitev za razvoj novih proizvodov, 

praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva – zlasti vsebine vezane na zveri, ptice. 

• Horizontalno in vertikalno sodelovanje udeležencev v verigah – 
kmetijska in naravovarstvena znanost in stroka, kmetje , nevladne 
organizacije. 

• Skupinski pristop k okoljskim/naravovarstvenim projektom 
vključno z učinkovitim upravljanjem voda, rabo obnovljivih virov in 
ohranjanjem kmetijske krajine. 
 

Leader, sodelovanje, izobraževanje, prenos znanja 



C) Skrb za trženje lokalno pridelane hrane 
Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do 
leta 2020 – „Zagotovimo si hrano za jutri“. 
 
Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih 
proizvodnih virov je strateška opredelitev slovenske države, ki določa tudi njeno 
politično in ekonomsko suverenost. 
 
Vzpostavitev t.i. „kratkih verig“ med pridelovalcem in potrošnikom ena od 
prioritetnih nalog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Sonaravno pridelana hrana se lahko trži:  
• neposredno (na domu, tržnici, na sejmih, prireditvah, partnersko v obliki 

zabojčkov, prek spleta…), 
• posredno (trgovska veriga, specilizirane trgovine, zadruge, javni zavodi, 

restavracije). 
 
 



Zelena javna naročila – oskrba javnih zavodov z lokalnimi 
ekološkimi izdelki 

• Uresničevanje načela kratkih verig pri javnem naročanju mogoče 
vključeno v javnonaročniško zakonodajo od 30.12.2012 dalje. 
 

• Uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnem naročanju (ZJN-2) in (ZJN-3): 
 

• sprememba 14. člena ZJN-2, ki ureja metode za izračun ocenjene 
vrednosti naročila, 
 

• naročnikom omogočeno, da iz postopka javnega naročanja izločijo 
posamezne sklope naročila, razbitje sklopov JN: 

 - razbitje sklopov v JN predpogoj, da se lokalni ponudniki lahko pojavijo kot        

          dobavitelji, 

 - sklop(i), ki se jih izvzame iz postopka JN ne smejo presegati 80.000 EUR in  

          20% skupne vrednosti vseh sklopov, ZJN-3 pa odpravlja kumulativni 
pogoj, da vrednost vseh izločenih sklopov lahko znaša skupaj največ 
80.000,00 EUR brez DDV. 
 

• Uredba o zelenem javnem naročanju 
 

• naročnik mora od 1.1.2014 dalje v JN vključiti najmanj 10% ekoloških 
živil oz. živil iz preusmeritve. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

• MKGP v sodelovanju z MF pripravilo Priporočila za javno naročanje 
živil, Vlada RS sprejela 19.9.2013: 
 

• v pomoč osebam, ki v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih javnih 
zavodih vodijo postopke javnega naročanja za izbiro dobaviteljev živil, 
 

• opredeljujejo možne načine naročanja živil, 
 

• za posamezne vrste živil določajo konkretna priporočila glede zahtev 
po kakovosti, način vključevanja teh zahtev v razpisno dokumentacijo 
za oddajo javnega naročila in način preverjanja, 
 

• pristojna ministrstva z okrožnico pozvala javne zavode, da pri oddaji 
javnega naročila za dobavo živil upoštevajo omenjena priporočila in 
usmeritve, ki med drugim lokalnim pridelovalcem omogočajo 
vključitev med redne dobavitelje javnih zavodov. 
 

 

 

 
 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Mehanizmi in instrumenti za povečanje oskrbe z lokalno pridelano hrano  

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do 2020 
„Zagotovimo.si hrano za jutri“ (UL RS, št. 25/11) 

Strategija za izvajanje Resolucije 

Program razvoja podeželja 
 2014 – 2020 

Ukrepi znotraj tržno 
cenovnega sistema 
ukrepov   

Nacionalne področne 
strategije ali načrti 



Možnost podpor za trženje in promocijo v okviru PRP 2014-2020 
 

Sredstva za : 
• Trženje 

 
• Povezovanje  

 
• Investicije 
 



Možnosti podpor za trženje oziroma promocije v okviru PRP 2014-
2020 

 
M03 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (izključno za promocijo) 
 
3.2. – Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine 
proizvajalcev na notranjem trgu 
3.1. – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti 
Vsi ostali so namenjeni bolj vzpostavljanjem pogojev za trženje. 
 
M04 – Naložbe v osnovna sredstva 
4.1. – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 
4.2. – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov 
 
M06 – Razvoj kmetij in podjetji 
6.1. – Pomoč za zagon (dejavnosti za mlade kmete) 
 
M09 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev 
9.1. Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev  v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju 
 
 



M16 – Sodelovanje 
-16.1. – Podpora  za ustanovitev in delovanje operativnih skupin evropskega 
partnerstva za inovacij  na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti 
16.4. – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci  v 
dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov za 
promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih verig 
in lokalnih trgov 
 
Skupni projekti v okviru sredstev CLLD (Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020), vključitev v Lokalne 
akcijske skupine kot posamezniki ali društva ter oblikovanje Lokalnih razvojnih 
strategij, v katerih si prizadevamo, da bo eden od ciljev sonravno trajnostno 
kmetovanje. 
 



Pravila za trženje ekoloških pridelkov in živil s kmetij 
 
Osnovna pravila za trženje lastnih kmetijskih pridelkov tudi ekoloških so določene v 
Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1-NPB4, 61. člen) 
 
Ekološka živila se smejo prodajati samo z veljavnimi certifikatom. 
1. Pogoj: kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev – RKG 
2. Pogoj: kmetija mora pridobiti veljaven certifikat certifikacijske organizacije 
3. Pogoj: registrirana dopolnilna dejavnost na kmetiji, s.p. ali podjetje za predelavo 

ekoloških živil 
4. Pogoj: Registracija in odobritev živilskega obrata pri Upravi za varno hrano (Pravilnik o 

registracijo in odobritvi obratov na področju živil, Ur.l. RS, št. 96/14 – veljavnost 13. 1. 
2015), vsi obrati razen: 



Prodaja večjih količin primarnih kmetijskih pridelkov 

• Primarne kmetijske pridelke rastlinskega izvora s kmetije lahko 
končnemu potrošniku neposredno prodajajo NOSILEC, ČLANI 
ali ZAPOSLENI na KMG, ki so vpisani  v RKG. Če je ta oseba 
nosilec s.p., podjetja ali je zakoniti zastopnik podjetja, ki 
prodaja isto skupino živil, izdelkov neposredno ne sme tržiti. 

• Prodaja lahko količine, ki jih kmetija sama pridela. Za 
dokup kmetijskih pridelkov je potrebna registracija 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

• Neposredno do končnega potrošnika na lokalnem trgu ali 
maloprodajnim podjetjem, ki jih le-ta prodajajo na 
lokalnem trgu, pa tudi v javne zavode v okviru priporočil 
za zeleno javno naročanje ( v 2015: 10 % ekoloških živil). 



Primeri dobrih praks, ki jih je podprlo 
ministrstvo 

 • Pogodbeni odkup ekoloških žit (Žito Ljubljana) (Žito zagotovi 

ekološko seme in ga sofinancira v višini 50 %, prepisana je kvaliteta za pšenico, 
oves, rž, ječmen in oluščeno piro) 

• Kmetijska zadruga Šaleška dolina (prodaja mlevskih izdelkov in semen 

ter ekološkega govejega mesa Ekodar) 

• Vila natura (prodaja mlevskih izdelkov in semen, olj, sokov in drugih 

ekoloških izdelkov)  

• Zeleni zabojček (ekološko sadje in zelenjava) 

• GIZ EkoKrepko Logatec (mlečni izdelki) 



 D) Primeri dobrih praks na področju 
sonaravnega kmetovanja in izobraževanja 
• Šolski ekovrt (Inštitut za trajnostni razvoj) 
• Strokovne konference (Fakulteta za biosistemske vede v Mariboru) 
• Eko praznik (Ljubljana, Maribor, Brežice, Krško) 
• Eko strani (spletne strani Inštituta za trajnostni razvoj) 
• Posveti organizacij društev, zavodov in drugih 
• Povezovanje v društva in zvezo (na lokalnem in nacionalnem nivoju – 

možnost strokovnih ogledov, ekskurzij) 
• Šolske sheme sadja, zelenjave, dan slovenske hrane – vsak 3. petek v letu, 

tradicionalni slovenski zajtrk. 
 



Hvala za pozornost! 
http://www.program-podezelja.si/ 


