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1. Definicije 

• Tržna usmerjenost -> proizvodnja za trge 
• Popolni trg (prehranske surovine in proizvodnja) 

• Nepopolni trg – neobstoječ (sredstva), cikličen (skoraj vse), segmentiran 
(končni proizvod), asimetričen (poreklo) 

• Konkurenčnost vs. konkurenca 

• Proizvodnja vs produktivnost  
• Problem ukrepov, ki zavirajo strukturni razvoj 



1. Definicije (cont.) 

• Javna politika 
• Dobrine kjer trgi ne delujejo (javne, klubske) 

• Stabilnost, enaki pogoji za konkurenco, razmerja v verigi 

• Varovanje okolja in narave 

• Uravnotežen in vključujoč razvoj 

• Konkurenčnost in konkurenca sta v javnem interesu (zdrava in 
poštena) 

• Lahko pomenita proizvajati manj, manj kapitalsko intenzivno, na 
podlagi ustreznih ovrednotenih standardov, organizacije in trženja 



2. Nova SKP 

• Splošno 
• EU: 9 ciljev+, okvirni ukrepi in kazalci 

• DČ: (na podlagi potreb) prioritete, ukrepi, ciljne vrednosti, spremljanje 
• „Strateški načrt“ 

• Konkurenčnost 
• 2. ekonomski cilj 

• Med skupnimi in nacionalnimi pristojnostmi 

• I. steber (vezana NP); II. steber (naložbeni ukrepi) 



2. Nova SKP (cont.) 

  a. Odpornost b. Okolje c. Razvoj podeželja 

I. steber 

(skupni) 

(1) Dohodek, stabilnost, 

prehranska varnost 

(4) Prilagajanje in 

uravnavanje klimatskih 

sprememb, trajnostna 

energija 

(7) Generacijska 

prenova, zaposlovanje 

II. steber 

(sofinancira

ni) 

(2) Konkurenčnost, 

raziskave in inovacije 

(5) Učinkovito upravljanje 

z naravnimi viri: voda, tla, 

zrak 

(8) Vključenost na 

podeželju, 

diverzifikacija 

III. steber 

(nacionalni) 

(3) Položaj kmetov v 

verigah vrednosti 

(6) Biodiverziteta, 

ekosistemske storitve, 

krajina 

(9) Varna in 

kakovostna hrana, 

dobrobit živali 

  d. Znanje 



3. Vprašanja 

• Kakšne naj bodo stopnje podpore pri investicijah glede na to, da 
bomo imeli ločene razpise za okoljske, podnebne... učinke?  

• Ali se naj investicijska podpora za majhne kmetije ohrani pri 
konkurenčnosti, ali se naj izvaja v sklopu podpor za izboljšanje 
dohodka?  

• … 



Vprašanja 

• Določanje utemeljeno na dejstvih 
• Sistem kazalcev, spremljanja in poročanja 

• Epistemska skupnost (partnerstvo) 

• Primer kazalcev 
• Vpliv: (I.6) Krepitev produktivnosti: faktorska produktivnost 

• Rezultat (R.9) Modernizacija: % kmetij z investicijskimi podporami za 
prestrukturiranje, vključno z učinkovito rabo virov 

 



Zaključek 

• Pomen novega sistema za odgovornost in legitimnost SKP 

• Tveganje renacionalizacije za Slovenijo 
• Povečani stroški in tveganje za notranji trg 

• Neenakost med posameznimi državami članicami 

• Domače proračunske razprave 


