
Konkurenčnost  
kmetijskega,  
živilskega  
in gozdarskega 
sektorja

Infrastruktura na podeželju

Generacijska pomladitev  
v kmetijstvu

190+ ustvarjenih novih 
delovnih mest v sektorju 
kmetijstva in živilstva 

110+ ustvarjenih novih 
delovnih mest s področja 
podjetništva na podeželju

3 ustvarjena nova delovna 
mesta v okviru LEADER

Delovna mesta

Podjetništvo na podeželju

Kakovost  
kmetijskih proizvodov

Podnebne spremembe  
in kmetijstvo

14 naložb v mreže proti toči

29 naložb v male namakalne sisteme 
in namakalno opremo

26 kmetijskih gospodarstev, 
vključenih v shemah kakovosti

7 podprtih dejavnosti promocij 
shem kakovosti

84 podprtih naložb v podjetništvo na 
podeželju
 24 naložb v turizem in gostinstvo
 26  naložb v proizvodnjo pohištva ter 

obdelavo in predelavo lesa
 14   naložb v proizvodnjo kovinskih izdelkov

8.000+ dodatnih turistov letno

60 km zgrajenih gozdnih vlak

740  ha zemljišč, vključenih v komasacije

zmanjšanje števila parcel na komasacijskih 
območjih z 3.500 na 1.900 

povečanje velikosti parcel na komasacijskih 
območjih z 0,21 na 0,39 ha

400 ha zemljišč, vključenih v 
agromelioracije na komasacijskih območjih

20 podprtih naložb v komunalno in cestno 
infrastrukturo, vaška jedra in večnamenske 
stavbe skupnega namena

3 projekti, namenjeni ohranitvi in 
izboljšanju kulturne dediščine

11 podprtih naložb na ekoloških kmetijskih 
gospodarstvih 

2 podprti naložbi za predelavo in trženje ekoloških 
proizvodov

350 vključenih ekoloških kmetijskih gospodarstev v 
shemo KOP 

4.813 ha površin, vključenih v podukrep ekološko 
kmetovanje 

Lokalni razvoj

2 ustanovljeni lokalni akcijski skupini

99 % pokritost ozemlja jugovzhodne Slovenije z 
lokalnimi akcijskimi skupinami

197 podprtih projektov LEADER

84 % projektov, ki prispevajo h kakovosti življenja  
na podeželju

170+ podprtih naložb v 
posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev
 100+ novogradenj
 470+ nove mehanizacije

50+ podprtih naložb v gozdarsko 
mehanizacijo

povečanje varnosti pri delu v gozdu

30+ podprtih naložb v predelavo in 
trženje
 13  podprtih naložb v sektor 

živilsko predelovalna industrija
 10  podprtih  naložb v sektor 

gozdarstvo
 10  podprtih naložb v sektor 

kmetijstvo

194 mladih prevzemnikov kmetij

4.140+ ha prenesenih zemljišč na mlade 
prevzemnike kmetij

33 let povprečna starost prevzemnika kmetije

ugodnejša izobrazbena struktura  
od slovenskega povprečja

29 % naložb v kmetijska gospodarstva  
so izvedli mladi prevzemniki

Varstvo okolja

37.798 ha podprtih površin 
na območjih z omejenimi 
možnostmi (OMD)

5.543 vključenih kmetijskih 
gospodarstev v OMD

23.113 ha podprtih površin 
pod kmetijsko okoljskimi 
podukrepi (KOP)

2.363 kmetijskih gospodarstev 
povprečno na letni ravni 
vključenih v KOP

   

Obnovljivi viri energije

8 naložb v obnovljive vire energije
 4 naložbe v lesno biomaso
 4 naložbe v sončne elektrarne

Ekološko  
kmetijstvo

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013 (PRP 2007–2013), katerega obdobje izvajanja 
se je izteklo s koncem leta 2015, je bil skupni programski 
dokument Slovenije in Evropske komisije, ki je bil podlaga 
za črpanje evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.

PRP 2007–2013 je bil s strani Evropske komisije potrjen 
10. septembra 2007. Priprava programa je potekala 
ob posvetovanju s številnimi socialnimi partnerji  
in zainteresirano javnostjo.

PRP 2007–2013 je odražal nacionalne prednostne naloge, ki 
jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja 
kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Nacionalne prednostne 
naloge so prispevale k učinkovitemu doseganju skupnih 
ciljev EU. 

PRP 2007–2013 se je osredotočal na naslednje temeljne cilje:
•  na izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva  

in gozdarstva: izplačanih 378,7 mio evrov sredstev 
PRP oz. 32,3 %;

•  na podpiranje upravljanja z zemljišči in izboljšanje 
okolja: izplačanih 625,9 mio evrov sredstev PRP oz. 
53,5 %;

•  na izboljšanje kakovosti življenja: izplačanih 121,6 
mio evrov sredstev PRP oz. 10,4 %;

•  na spodbujanje odločanja o razvoju posameznih 
podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor 
– pristop LEADER: izplačanih 30,7 mio evrov sredstev 
PRP oz. 2,6 %. 

V programskem obdobju 2007–2013 je ministrstvo objavilo 
107 javnih razpisov. Skupaj je bilo izplačanih 1,171 mrd evrov 
od razpoložljivih 1,175 mrd evrov, kar predstavlja 99,68 % delež 
izplačanih sredstev glede na razpoložljiva sredstva na dan  
31. 12. 2015.

Sofinancirane aktivnosti so se izvajale v vseh slovenskih 
občinah.

Delež prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
je znašal 75, 80 ali 90 %, odvisno od posameznega ukrepa.

Shema: Štiri osi PRP 2007–2013

Štiri osi  
Programa  

razvoja  
podeželja  

2007–2013

OS 4: 
LEADER

OS 1: 
Izboljšanje 

konkurenčnosti 
kmetijskega in 
gozdarskega 

sektorja

OS 2: 
Izboljšanje 

okolja in 
podeželja

OS 3: 
Kakovost življenja 

na podeželju  
in diverzifikacija 

podeželskega 
gospodarstav

Izdalo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Avtorji fotografij: arhiv MKGP
Oblikovanje: Furmil d. o. o.

Za vsebino je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tudi 
organ upravljanja Programa razvoja podeželja 2007–2013 in 2014–2020. 
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Primer  
izvedenega 
projekta

Izplačana 
sredstva  
v mio evrov  
in deleži od 
vseh izplačanih 
sredstev 
Programa 
razvoja podeželja 
2007–2013 
po statističnih 
regijah

Kmetija Kastelic

Ekološka pridelava na kmetiji Kastelic
Kmetija Kastelic je primer dobre prakse preusmeritve kmetije. 
Intenzivno prirejo mleka so nadomestili z ekološko pridelavo 
sadja in z govedorejo. S preusmeritvijo so na kmetiji začeli 
v letu 2002 z zasaditvijo 2 ha jablan. V tem letu se je kme-
tija vključila tudi v sistem ekološkega kmetovanja, kasneje 
pa tudi v podukrep Ekološko kmetovanje v okviru kmetijsko 
okoljskih plačil. V okviru ekološkega načina pridelave kmetija 
ohranja in izboljšuje lastnosti rodovitnih tal z nadzorovano 
uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovolje-
na v ekološki pridelavi, in prispeva k zmanjševanju erozije in 
izpiranju hranil. Ekološki način pridelave bistveno prispeva 
k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju virov 
pitne vode, biotski raznovrstnosti, ohranjanju kulturne kra-
jine ter okolja nasploh. Izkušnje kmetije Kastelic kažejo, da 
je kakovost ekološko pridelanega sadja, soka, kisa, krhljev in 
ostalega tisto, kar kmetiji prinaša prepoznavnost, uspešnost 
in ekonomsko varnost.

Dolgoročni cilj kmetije je pridobiti primeren prihodek za polno 
zaposlitev dveh družinskih članov. Zaradi tega so se odločili 
za nadaljnjo širitev sadjarske proizvodnje, saj jim razpoložlji-
va kmetijska zemljišča ne dopuščajo širitve mlečne prireje. V 
okviru pridobljenih sredstev iz naslova ukrepov 121 in 123 je 
kmetija investirala v nasad jablan, ureditev mrež proti toči in v 
izgradnjo namakalnega sistema v novem sadovnjaku izmere 
2,32 ha. Kmetija pa je uspešno izvedla tudi investicijo v uredi-
tev prostorov za skladiščenje, pripravo sadja za trg, predelavo 
sadja in v ureditev prostora za neposredno prodajo.

»

 V kmetijstvu so neto dohodki sorazmerno nizki, zato 
je za preusmeritev kmetije potrebna cela delovna 
doba, kar je predolgo obdobje, da bi bila preusme-
ritev uspešna. Program razvoja podeželja pa nam 
je pomagal, da smo to naredili relativno hitro in da 
lahko razmišljamo o nadaljnjem razvoju kmetije.« 
Alojz Kastelic

Alojz Kastelic
Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč
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Program 
razvoja 
podeželja 
2014–2020
Z letom 2015 se je začel izvajati Program razvoja 
podeželja za obdobje 2014–2020, ki večinoma 
pomeni nadaljevanje ukrepov iz prejšnjega pro-
gramskega obdobja, vendar z nekaterimi novimi 
vsebinami in poudarki. Večji poudarek je med 
drugim dan prenosu znanja, kratkim dobavnim 
verigam, trženju in kakovosti lokalnih proizvo-
dov, prenovljene so sheme kmetijsko-okoljsko 
podnebnih ukrepov, uvedeni pa so tudi nekateri 
novi ukrepi.V celotnem programskem obdobju 
je za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 na voljo 
1.107 mio EUR. 

Do vključno  8. 11. 2016 je bilo objavljenih 12 
javnih razpisov v skupni vrednosti 135 mio EUR 
za investicije na področju kmetijstva, gozdar-
stva in živilsko-predelovalne industrije ter za 
zagon dejavnosti za mlade kmete.  Do konca 
leta 2016 bo objavljenih predvidoma še 8 jav-
nih razpisov, med drugim tudi za sodelovanje v 
shemah kakovosti, za projekte kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter za agromelioracije in 
namakalne sisteme. 
Potrjene so Strategije lokalnega razvoja za 
vseh 37 lokalnih akcijskih skupin. Na območju 
Jugovzhodne Slovenije so bili potrjene tri lokal-
ne akcijske skupine oziroma strategije, in sicer 
Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko 
skupino Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 
(1.881.975 EUR), Strategija lokalnega razvoja 
za lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Te-
menice in Krke (STIK) (976.600 EUR), Strategija 
lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino 
Dolenjske in Bele Krajine (2.442.318 EUR). 
V okviru kmetijsko okoljsko podnebnih plačil 
(KOPOP) je bilo podprtih 832 vlog v skupnem 
znesku 744.748 evrov. Podprtih je bilo 295 kme-
tijskih gospodarstev v okviru ukrepa ekološko 
kmetovanje (EK), ki so skupaj prejela 830.742 
evrov za izvajanje naravi prijaznega načina 
kmetovanja. 5.497 kmetijskih gospodarstev je 
prejelo podporo v višini  4.953.574 evrov  za oh-
ranitev kmetovanja na območjih z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami (OMD). 43.084 
evrov pa je bilo izplačano tudi za nadstandardne 
zahteve pri reji živali (DŽ).

Izplačana sredstva PRP 2007–2013 
po občinah v statistični regiji 
jugovzhodna Slovenija.

Občina Višina izplačanih sredstev iz PRP 
2007–2013 (mio EUR)

Črnomelj 13,92

Dolenjske Toplice 1,42

Kočevje 12,20

Kostel 1,11

Loški Potok 2,61

Metlika 7,00

Mirna 0,55

Mirna Peč 3,25

Mokronog - Trebelno 2,03

Novo mesto 12,54

Ribnica 5,08

Osilnica 0,46

Semič 4,92

Sodražica 1,54

Straža 1,19

Šentjernej 3,70

Šentrupert 2,65

Škocjan 3,13

Šmarješke Toplice 1,15

Trebnje 13,76

Žužemberk 5,28

Skupaj 99,50

Zahodna kohezijska regija  
(27 % izplačanih sredstev) 

Vzhodna kohezijska regija  
(73 % izplačanih sredstev)

01
Pomurska

02
Podravska

03
Koroška

04
Savinjska

07
Jugovzhodna 
Slovenija

06
Spodnjeposavska

05
Zasavska

08
Osrednjeslovenska

09
Gorenjska

11
Goriška

12
Obalno-kraš-
ka

10
Notranjs-
ko-kraška

177,0
(15,1 %)

195,6
(16,7 %)

57,0
(4,9 %)

68,8
(5,9 %)

184,8
(15,8 %)

16,1
(1,4 %)

78,4
(6,7 %)

120,4
(10,3 %)

51,2
(4,4 %)

99,5
(8,5 %)

83,6
(7,1 %)

38,7
(3,3 %)


