
Okoljsko poročilo za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 

PRILOGA 1: ODNOS SNSKP DO DRUGIH STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH 

DOKUMENTOV TER POLITIK 

 

Ocena relacije SNSKP do drugih strateških in programskih dokumentov ter politik 
Barva Ocena relacije SN 2023 – 2027 s programskimi dokumenti in strategijami 

 SN 2023 – 2027 podpira cilje strategije/programa/politike 

 SN 2023 – 2027 lahko povzroči konflikt s cilji strategije/programa/politike 

 SN 2023 – 2027 delno podpirajo cilje strategije/programa/politike, ob izvajanju določenih intervencij 

SNSKP pa lahko pride do konflikta s cilji strategije/programa/politike 

 

Odnos SNSKP do drugih strateških in programskih dokumentov ter politik 
EU zakonodaja in dokumenti Ključni cilji politike, programa ali plana Nacionalni strateški dokumenti Relacija 

SNSKP 

Izpeljani okoljski cilj 

Direktiva 2009/147/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 

2009 o ohranjanju prosto živečih ptic 

- Ohranjanje ugodnega stanja, kjer je stanje 

ocenjeno kot ugodno 

- Vzpostavljanje ugodnega stanja, kjer je stanje 

ocenjeno kot neugodno 

- Program upravljanja območij Natura 2000 za 

obdobje 2015 – 2020 določa ciljne vrednosti za 

KOPOP ukrepe 

Program upravljanja območij Natura 

2000 za obdobje 2015 – 2020 

 

Resolucija o Nacionalnem programu 

varstva okolja za obdobje 2020–2030 

 OC6: Dolgoročno 

ohranjanje in kjer je 

mogoče povečanje 

biotske raznovrstnosti 

 

OC1: Ohranjanje 

organske snovi v 

kmetijskih tleh 

 

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. 

maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst 

Direktiva 2000/60/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 

2000 o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju vodne politike 

Cilj upravljanja voda je doseganje dobrega stanja 

vseh voda na območju EU do leta 2015, s 

pogojnimi izjemami pa do leta 2021, oziroma 

najkasneje do leta 2027 

Načrt upravljanja voda na vodnem 

območju Donave za obdobje 2016–

2021 (v pripravi NUV III 2022 – 

2027) 

 

Načrt upravljanja voda na vodnem 

območju Jadranskega morja za 

obdobje 2016–2021 (v pripravi NUV 

III 2022 – 2027) 

 

Načrt razvoja namakanja in rabe vode 

za namakanje  v kmetijstvu v RS do 

leta 2023 in program ukrepov za 

 OC4: Dobro stanje 

površinskih voda in 

preprečitev 

poslabšanja stanja.  

 

OC5: Dobro stanje 

podzemnih voda 

 

OC6: Dolgoročno 

ohranjanje in kjer je 

mogoče povečanje 

biotske raznovrstnosti 
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EU zakonodaja in dokumenti Ključni cilji politike, programa ali plana Nacionalni strateški dokumenti Relacija 

SNSKP 

Izpeljani okoljski cilj 

izvedbo načrta razvoja namakanja in 

rabe vode za namakanje v kmetijstvu 

v RS do leta 2023 

 

Resolucija o Nacionalnem programu 

varstva okolja za obdobje 2020–2030 

OC1: Ohranjanje 

organske snovi v 

kmetijskih tleh 

 

Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. 

decembra 1991 o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 

virov 

Cilj je zmanjšati onesnaževanje voda, ki ga 

povzročajo nitrati iz kmetijskih virov in preprečiti 

nadaljnje onesnaževanje take vrste. 

Uredba o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz 

kmetijskih virov 

 OC5: Dobro stanje 

podzemnih voda 

 

OC6: Dolgoročno 

ohranjanje in kjer je 

mogoče povečanje 

biotske raznovrstnosti 

 

OC1: Ohranjanje 

organske snovi v 

kmetijskih tleh 

 

Direktiva 2008/50/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 

o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem 

zraku za Evropo 

- Ohranjanje kakovosti zunanjega zraka, kjer je ta 

dobra, in njeno zboljšanje v drugih primerih 

- opredelitev in določitev ciljev glede kakovosti 

zunanjega zraka, da bi se izognili škodljivim 

učinkom na zdravje ljudi in okolje kot celoto, jih 

preprečili ali zmanjšali 

Resolucija o Nacionalnem programu 

varstva okolja za obdobje 2020-2030 

 

Operativni program nadzora nad 

onesnaževanjem zraka (OPNOZ) 

 OC10: Ohranjanje in 

izboljševanje kakovosti 

zraka 

Göteborški protokol - zmanjševanje zakisljevanja, evtrofikacije in 

prizemnega ozona 

Zakon o ratifikaciji Protokola o 

zmanjševanju zakisljevanja, 

evtrofikacije in prizemnega ozona h 

Konvenciji iz leta 1979 o 

onesnaževanju zraka na velike 

razdalje preko meja (Ur. l. RS – 

Mednarodne pogodbe, št. 9/04) 

 

Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 

2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za 

nekatera onesnaževala zraka, spremembi 

Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 

Direktive 2001/81/ES 

Zmanjšanje amonijaka v primerjavi z letom 2005:  

- za leta od 2020 do leta 2029 za  1 %  

- za leta od 2030 za 15 % 

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah 

emisij onesnaževal zunanjega zraka 

 

Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih 

praks za zmanjševanje izpustov 

amonijaka 
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EU zakonodaja in dokumenti Ključni cilji politike, programa ali plana Nacionalni strateški dokumenti Relacija 

SNSKP 

Izpeljani okoljski cilj 

Oblikovanje prihodnosti, odporne na 

podnebne spremembe – nova strategija 

EU za  prilagajanje podnebnim 

spremembam COM (2021) 

- Evropa potrebuje večje vložke v investicije za 

sonaravne rešitve, tudi v SKP 

- Nujne so rešitve za kmetijstvo, ki bodo pomagale 

pri spopadanju s podnebnimi spremembami 

- Nujno je zmanjšanje porabe vode 

  OC7: Prispevati k 

prilagajanju na 

podnebne spremembe 

in blaženju učinkov  

podnebnih sprememb 

 

OC1: Ohranjanje 

organske snovi v 

kmetijskih tleh 

 

Uredba (EU) 2018/841 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 

o vključitvi emisij toplogrednih plinov in 

odvzemov zaradi rabe zemljišč, 

spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v 

okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 

525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU 

Za obdobji od leta 2021 do leta 2025 in od leta 

2026 do leta 2030 vsaka država članica ob 

zagotovi, da emisije ne presegajo odvzemov. 

Resolucija o Dolgoročni podnebni 

strategiji Slovenije do leta 2050 

(ReDPS50) (Ur. l. RS, št. 119/21)  

 

Celoviti nacionalni energetski in 

podnebni načrt Republike Slovenije, 

sprejela Vlada RS 28.2.2020 

 

 

Predlog UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA o 

zavezujočem letnem zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov v državah članicah v 

obdobju 2021–2030 za trdno energetsko 

unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega 

sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 

525/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij 

toplogrednih plinov in poročanje o njih 

ter za sporočanje drugih informacij v 

zvezi s podnebnimi spremembami 

Kmetijstvo bo do leta 2050 znižalo emisije TGP za 

5-22 %. 

 

Cilj Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji 

Slovenije do leta 2050: Kmetijstvo bo do leta 2050 

zmanjšalo emisije TGP za 22 % glede na leto 

2005. Vmesni cilj do leta 2030 je 1-odstotno 

zmanjšanje emisij TGP, strateški cilj do leta 2040 

je 8-odstotno zmanjšanje. 

 

NEPN za leto 2030 glede na leto 2005 postavlja 

tudi sektorske cilje pri zmanjševanju emisij TGP, 

in sicer 

Resolucija o Dolgoročni podnebni 

strategiji Slovenije do leta 2050 

(ReDPS50) (Ur. l. RS, št. 119/21)  

 

Celoviti nacionalni energetski in 

podnebni načrt Republike Slovenije 

 

Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju 

uporabe energije iz obnovljivih virov 

Doseči vsaj 27 % delež obnovljivih virov v končni 

rabi energije do leta 2030. 

Celoviti nacionalni energetski in 

podnebni načrt Republike Slovenije, 

sprejela Vlada RS 28.2.2020 

 

 

Direktiva 2012/27/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2012 o energetski učinkovitosti, 

spremembi direktiv 2009/125/ES in 

2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 

2004/8/ES in 2006/32/ES 

- skupni okvir ukrepov za spodbujanje  energetske 

učinkovitosti v Uniji, da se zagotovi izpolnitev 

krovnega cilja Unije za 20-odstotno povečanje 

energetske učinkovitosti do leta 2020 in zasnuje 

možnost dodatnega izboljšanja energetske 

učinkovitosti po tem letu 

Celoviti nacionalni energetski in 

podnebni načrt Republike Slovenije, 

sprejela Vlada RS 28.2.2020 
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EU zakonodaja in dokumenti Ključni cilji politike, programa ali plana Nacionalni strateški dokumenti Relacija 

SNSKP 

Izpeljani okoljski cilj 

Predlog UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA o 

upravljanju energetske unije, spremembi 

Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, 

Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 

663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, 

Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 

2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, 

Direktive 2012/27/EU, Direktive 

2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 

2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 

št. 525/2013 

Do leta 2030 izboljšati energetsko učinkovitost za 

vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (v 

skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti). 

Celoviti nacionalni energetski in 

podnebni načrt Republike Slovenije, 

sprejela Vlada RS 28.2.2020 

 

 

 

Direktiva 2009/128/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 

2009 o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 

pesticidov 

Direktiva določa okvir za doseganje trajnostne 

rabe  pesticidov z zmanjševanjem tveganj in 

vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in 

okolje ter s spodbujanjem uporabe integriranega 

varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in 

alternativnih pristopov ali tehnik, kot so 

nekemične alternative pesticidom. 

Nacionalni akcijski program za 

doseganje trajnostne rabe 

fitofarmacevtskih sredstev za 

obdobje 2012–2022 

 

Pravilnik o integriranem varstvu 

rastlin pred škodljivimi organizmi 

 OC4: Dobro stanje 

površinskih voda in 

preprečitev 

poslabšanja stanja.  

 

OC5: Dobro stanje 

podzemnih voda 

 

OC6: Dolgoročno 

ohranjanje in kjer je 

mogoče povečanje 

biotske raznovrstnosti 

 

OC1: Ohranjanje 

organske snovi v 

kmetijskih tleh 

Evropska strategija kulturne dediščine za 

21. stoletje 

Zagotoviti, da se dediščino upošteva v razvojnih, 

prostorskih, okoljskih in energetskih politikah 

Strategija kulturne dediščine 2020–

2023 

 OC8: Celostno 

ohranjanje kulturne 

dediščine za socialno 

vključenost, 

kakovostno bivalno 

okolje in kulturno 

identiteto. 

Dolgoročna vizija za podeželska 

območja EU: za močnejša, povezana, 

odporna in uspešna podeželska območja 

v EU, COM(2021) 345 final, 30.6.2021 

Vizija in akcijski načrt opredeljujeta štiri področja 

ukrepanja, podprta z vodilnimi pobudami, da 

podeželje postane: 

- Močnejše: poudarek je na krepitvi vloge 

podeželskih skupnosti, izboljšanju dostopa do 

storitev in spodbujanju socialnih inovacij; 

- Povezano: za izboljšanje povezanosti v smislu 

prometa in digitalnega dostopa; 
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EU zakonodaja in dokumenti Ključni cilji politike, programa ali plana Nacionalni strateški dokumenti Relacija 

SNSKP 

Izpeljani okoljski cilj 

- Odporno: ohranjanje naravnih virov in okolju 

prijaznejših kmetijskih dejavnosti za boj proti 

podnebnim spremembam, hkrati pa zagotavljanje 

socialne odpornosti s ponujanjem dostopa do 

usposabljanja in raznovrstnih kakovostnih 

zaposlitvenih možnosti; 

- Uspešno: za diverzifikacijo gospodarskih 

dejavnosti in izboljšanje dodane vrednosti 

kmetijskih in kmetijsko-živilskih dejavnosti ter 

podeželskega turizma. 

Evropska konvencija o krajini  Namen konvencije je spodbujanje varstva, 

upravljanja in načrtovanja evropskih krajin ter 

organiziranje sodelovanja med evropskimi 

državami na vprašanjih,  ki zadevajo krajino 

Zakon o ratifikaciji evropske 

konvencije o krajini. MEKK. Ur. l. 

RS, št. 74/03 

 OC9: Ohranjanje 

izjemnih krajin in 

krajinskih območij s 

prepoznavnimi 

značilnostmi na 

nacionalni ravni ter 

kakovostne krajinske 

slike 

Priporočilo Odbora ministrov državam 

članicam (Sveta Evrope) o celostnem 

varstvu kulturne krajine kot delu politike 

urejanja krajine (Recommendation No. R 

(95) 9) 

Dokument državam članicam priporoča tesnejše 

vključevanje politike varstva krajine v prostorsko 

načrtovanje in v kmetijsko-gozdarske politike. 

Priporočilo obravnava ohranjanje kulturne 

identitete življenjskih skupnosti ljudi v povezavi z 

varstvom in povečevanjem območij kulturne 

krajine. 

Krajinska politika (v izdelavi)  

Evropska strategija za gozdove (New EU 

Forest Strategy for 2030) 

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu 

njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, 

socialnih in proizvodnih funkcij 

Resolucija o nacionalnem gozdnem 

programu (Ur. l. RS, št. 111/07) 

 

Operativni program za izvajanje 

Nacionalnega gozdnega programa 

2017–2021 

 OC3: Ohranitev in 

trajnostni razvoj 

gozdov v smislu njihove 

biološke pestrosti ter 

vseh ekoloških, 

socialnih in 

proizvodnih funkcij 

OC6: Dolgoročno 

ohranjanje in kjer je 

mogoče povečanje 

biotske raznovrstnosti 

Strategija EU za tla za leto 2030 – 

izkoriščanje prednosti zdravih tal za 

ljudi, hrano naravo in podnebje, 

COM(2021) 699 final 

Usmerja k celovitemu zagotavljanju trajnostne 

rabe tal in zaščiti njihovih funkcij ter k 

preprečevanju njihove nadaljnje degradacije in k 

obnovi degradiranih tal. 

 

Resolucija o nacionalnem programu o 

strateških usmeritvah razvoja 

slovenskega kmetijstva in živilstva 

»Naša hrana, podeželje in naravni viri 

od leta2021«(ReNPURSK) 

 

 OC1: Trajnostno 

upravljanje s tlemi, 

kmetijskimi in gozdnimi 

zemljišči z namenom 

ohranjanja 

ekosistemskih storitev 
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EU zakonodaja in dokumenti Ključni cilji politike, programa ali plana Nacionalni strateški dokumenti Relacija 

SNSKP 

Izpeljani okoljski cilj 

Krovna zakonodaja o varovanju in upravljanju tal 

V EU je v usklajevanju. To področje urejajo 

države članice same. Tla so v Sloveniji varovana z 

okoljsko zakonodajo (standardi kakovosti za 

nevarne snovi v tleh, odpadki, preprečevanje 

industrijskega onesnaževanja), deloma tudi s 

področja upravljanja voda, prostora in kmetijstva. 

Resolucija o nacionalnem programu 

varstva okolja za obdobje 2020-2030 

 

OC2: Trajnostno 

upravljanje s tlemi in 

zemljišči 

 

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 

leta 2030 

Izpostavlja obnavljanje ekosistemov in njihovih 

storitev z vzpostavitvijo zelene infrastrukture. 

Resolucija o nacionalnem programu 

varstva okolja za obdobje 2020-2030 

 OC2: Trajnostno 

upravljanje s tlemi in 

zemljišči 

 

OC6: Dolgoročno 

ohranjanje in kjer je 

mogoče povečanje 

biotske raznovrstnosti 

Časovni okvir za Evropo, gospodarno z 

viri (Evropska komisija, COM(2011) 

571 konč., 2011) 

Podpira preprečevanje degradacije tal zaradi 

erozije ter ohranjanje in povečanje organske snovi 

v tleh. 

Resolucija o nacionalnem programu o 

strateških usmeritvah razvoja 

slovenskega kmetijstva in živilstva 

»Naša hrana, podeželje in naravni viri 

od leta2021«(ReNPURSK) 

 

 

  OC1: Trajnostno 

upravljanje s tlemi, 

kmetijskimi in gozdnimi 

zemljišči z namenom 

ohranjanja 

ekosistemskih storitev 

 

Protokol o izvajanju Alpska konvencije 

iz leta 1991 na področju varstva tal 

Določa varovanje naravnih funkcij tal. Resolucija o nacionalnem programu 

varstva okolja za obdobje 2020-2030 

 OC2: Trajnostno 

upravljanje s tlemi in 

zemljišči 

 

Organizacija združenih narodov za 

prehrano in kmetijstvo (FAO) Globalno 

partnerstvo za tla (Global Soil 

Partenrship) in Evropsko partnerstvo za 

tla (European Soil Partnership) 

Prispevati k trajnostnem upravljanju in varovanju 

tal. 

Slovensko partnerstvo za tla 

(prostovoljno združenje organizacij 

in posameznikov Slovenije) 

 OC1: Trajnostno 

upravljanje s tlemi, 

kmetijskimi in gozdnimi 

zemljišči z namenom 

ohranjanja 

ekosistemskih storitev 

 

OC2: Trajnostno 

upravljanje s tlemi in 

zemljišči 
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EU zakonodaja in dokumenti Ključni cilji politike, programa ali plana Nacionalni strateški dokumenti Relacija 

SNSKP 

Izpeljani okoljski cilj 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 

10. februarja 2021 o novem akcijskem 

načrtu za krožno gospodarstvo 

(2020/2077(INI)) 

V Resoluciji Evropski parlament med drugim: 

poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za zaprtje 

zanke hranil v kmetijstvu, zmanjša odvisnost 

Evrope od uvoza živinske krme in poveča uporabo 

recikliranega živalskega gnoja in drugih organskih 

hranil, kot sta kompost in digestat, namesto 

kemičnih gnojil, obenem pa naj poskrbi za visoko 

stopnjo varovanja zdravja, okolja in ekosistemov 

/  / 

Strategija Evropske unije za zmanjšanje 

emisij metana (EU strategy to reduce 

methane emissions, COM(2020) 663 

final, 14.10.2020) 

Strategija opisuje celostni okvir politike, ki 

združije konkretne medsektorske in sektorske 

ukrepe znotraj EU, med drugim tudi za sektor 

kmetijstvo. 

/  OC10: Ohranjanje in 

izboljševanje kakovosti 

zraka 

OC7: Prispevati k 

prilagajanju na 

podnebne spremembe 

in blaženju učinkov  

podnebnih sprememb 

Strategija »Od vil do vilic« za pravičen, 

zdrav in okolju prijazen prehranski 

sistem, COM(2020) 381 final, 20.5.2020 

Cilji na EU ravni: 

(1) 50 % zmanjšanje uporabe in tveganja kemičnih 

pesticidov do leta 2030, 

(2) 50 % zmanjšanje uporabe nevarnejših 

pesticidov do leta 2030,  

(3) zmanjšanje izgube hranil za najmanj 50 % brez 

poslabšanja rodovitnosti tal,  

(4) zmanjšanje porabe gnojil za najmanj 20 % do 

leta 2030 in  

(5) zmanjšanje prodaje antimikrobikov za rejne 

živali in v akvakulturi za 50 % do leta 2030 ter  

(6) okrepitev- razvoja ekološkega kmetijstva v 

EU, da bi ekološko kmetijstvo do leta 2030 zajelo 

25 % vseh kmetijskih zemljišč. 

/  OC1: Ohranjanje 

organske snovi v 

kmetijskih tleh 

 

OC2: Spodbujanja 

trajnostnega razvoja in 

učinkovitega 

gospodarjenja z 

naravnimi virom tal 

 

OC4: Dobro stanje 

površinskih voda in 

preprečitev 

poslabšanja stanja.  

 

OC5: Dobro stanje 

podzemnih voda 

 

Akcijski načrt Evropske unije za razvoj 

ekološke pridelave (Action plan for 

organic production in the EU 

Akcijski načrt opredeljuje konkretne ukrepe za 

spodbuditev občutnega povečanje deleža 

ekološkega kmetijstva v EU s spodbujanjem 

kmetov, da se preusmerijo na ekološko kmetijstvo, 

/  / 
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in povečati dostopnost ekološke hrane, da se 

zapolni vrzel med krivuljo rasti po običajnem 

scenariju in „dodatnimi prizadevanji“, potrebnimi 

za dosego cilja 25 % do leta 2030. 

Akcijski načrt EU: Naproti ničelnemu 

onesnaževanju zraka, vode in tal, 

COM(2021) 400 final 

Akcijski načrt opredeljuje vizijo ničelnega 

onesnaževanja za leto 2050, da se onesnaževanje 

zraka, vode in tal zmanjša na raven onesnaževanja, 

ki ima ničelni škodljiv vpliv na okolje, na biotsko 

raznovrstnost ter na zdravje ljudi in okolje. 

 

Opredeljuje ključne cilje do leta 2030 za 

pospešitev zmanjšanja onesnaževanja pri viru. Ti 

cilji vključujejo: 

• izboljšanje kakovosti zraka z namenom 

zmanjšanja števila prezgodnjih smrti zaradi 

onesnaženja zraka za 55%; 

• izboljšanje kakovosti vode z zmanjšanjem 

odpadkov, odpadkov iz plastike na morju (za 50%) 

in izpuščanja mikroplastike v okolje (za 30%); 

• izboljšanje kakovosti tal z zmanjšanjem izgube 

hranil in uporabe pesticidov za 50%; 

• zmanjšanje ekosistemov v EU, kjer 

onesnaževanje zraka ogroža biotsko raznovrstnost, 

za 25%; 

• zmanjšanje deleža ljudi, ki jih kronično moti 

prometni hrup, za 30%; 

• znatno zmanjšanje nastajanja odpadkov in 

zmanjšanje ostankov komunalnih odpadkov za 

50%.  

/  OC1: Ohranjanje 

organske snovi v 

kmetijskih tleh 

 

OC2: Spodbujanja 

trajnostnega razvoja in 

učinkovitega 

gospodarjenja z 

naravnimi virom tal 

 

OC4: Dobro stanje 

površinskih voda in 

preprečitev 

poslabšanja stanja.  

 

OC5: Dobro stanje 

podzemnih voda 

 

OC10: Ohranjanje in 

izboljševanje kakovosti 

zraka 

 

/ Strateški cilji 

1. Zmanjšati celotno porabo protimikrobnih 

zdravil. 

2. Doseči preudarnejšo rabo protimikrobnih 

zdravil. 

3. Izboljšati ozaveščenost strokovne in splošne 

javnosti ter razumevanje razlogov za razvoj in 

širjenje odpornosti mikrobov proti 

protimikrobnim zdravilom. 

Državna strategija »Eno zdravje« za 

obvladovanje odpornosti mikrobov 

(2019-2024), sprejela Vlada RS, 2019 

 / 
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4. Zmanjšati število okužb z odpornimi 

bakterijami in prenose večkratno odpornih 

mikrobov. 

5. Prispevati k obvladovanju odpornosti mikrobov 

na svetovni ravni. 

6. Spodbuditi in pospešiti razvoj novih tehnologij 

in inovacij na področju spremljanja in 

obvladovanja rabe protimikrobnih zdravil ter na 

področju obvladovanja odpornih mikrobov 

/ Eden od specifičnih ciljev je: S trajnostno 

pridelanimi živili povečati lokalno oskrbo 

gospodinjstev, javnih zavodov in drugih 

proračunskih uporabnikov, ki zagotavljajo 

prehrano skladno s smernicami, z ukrepom: 

povezovanje kmetijskih gospodarstev v oblike 

proizvodnega in tržnega organiziranja in 

promocija kmetijskih in živilskih proizvodov 

(skupna splošna promocija, promocija shem 

kakovosti ipd.) 

Resolucija o nacionalnem programu o 

prehrani in telesni dejavnosti za 

zdravje 2015–2025 (ReNPPTDZ) 

(Ur. l. RS, št. 58/15) 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 


