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Krovna usmeritev: 

Trajnostna pridelava hrane na celotnem 
območju države in povečanje samooskrbe 

 
 Pomembna so vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede 

na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost 

Krovna usmeritev podaja odgovore na  

izzive prehranske varnosti in okoljsko-podnebne izzive 

SN 2023–2027 jasno prepoznava, da bo slovensko 
kmetijstvo tudi v prihodnje ostalo raznoliko in bo poleg 
hrane zagotavljalo tudi številne druge javne dobrine. 

Prehranska in 
energetska  

draginja 

Podnebni in 
okoljski izzivi 



FINANČNI OKVIR SN 2023-2027 

 

 

 
• Osnovna dohodkovna 

neposredna plačila in 
neposredna plačila za 
okolje in podnebje 

(SOPO): 657.647.938 € 
 
• Vinski sektor: 

19.396.000 €  
 
• Čebelarski sektor: 

6.454.208€ 
        (3.227.104 EUR + 3.227.104    
EUR SLO)  
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Pretežni del EKSRP sredstev II. stebra SKP 
namenjenih varovanju naravnih virov in podnebju 

• Slovenski SN predvideva, da 
se skoraj 60 % od vseh 
sredstev EKSRP nameni 
okolju in podnebnim 
izzivom. 
 

• To je znatno nad zahtevami 
EU zakonodaje, ki ta obvezni 
delež postavljajo pri 35 %!   

Okoljska in podnebna ambicija 

124,6 mio EUR;  
22,6 %  

327,2 mio EUR;  
59,4 % 
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10,0 % 
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 5,9 % 
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Okoljska in podnebna ambicija 

Strateški načrt izkazuje izrazit dvig okoljske in podnebne ambicije tudi 
glede na predhodne programske dokumente (PRP 2014-2020) 
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PRP 2014-2020: 55.000 ha 

EKOLOŠKO KMETIJSTVO 

 Izrazito povečanje ciljnih površin pod 
ekološkim kmetijstvom - ta obseg se 
povečuje s 55.000 ha (ciljna vrednost PRP 
14-20 v 2023) na 81.545 ha (2029).  
 

 To pomeni povečanje ambicije Slovenije 
z vidika doseganja ciljev Evropskega 
zelenega dogovora na področju 
ekološkega kmetijstva. 



Okoljska in podnebna ambicija 

Strateški načrt izkazuje izrazito povečanje sredstev in površin za 
BIOTSKO RAZNOVRSTNOST glede na predhodne programske 
dokumente (PRP 2014-2020) 

BIODIVERZITETA 

 
 V strateškem načrtu 2023–2027 za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti rezerviranih 11,7 mio € 
na leto. 

 To pomeni 6-kratno povečanje sredstev SKP 
za biotsko raznovrstnost glede na preteklo 
programsko obdobje 2015–2022. 

 Za območja Natura 2000 predvideni številni 
instrumenti za doseganje boljšega stanja 
stanja habitatov in vrst, kar je zaveza RS tudi 
iz EU zakonodaje, med drugim tudi plačila 
N2000. 
 

PRP 2014-2021 SN SKP 2023-2027

Načrtovane podprte površine v okviru Plačil 
Natura 2000 (ha) 
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Podnebna ambicija 

Strateški načrt izkazuje ambiciozne učinke na zmanjšanje 
toplogrednih plinov (TGP) iz kmetijstva in amonijaka 

 SN 2023–2027 stopnjuje podnebne 
ambicije. 

 Strokovna ocena Kmetijskega inštituta 
Slovenije kaže, da bi lahko s 
predlaganimi intervencijami dosegli 

    – 3,55 % zmanjšanje izpustov TGP in  
    – 7,87 % zmanjšanje izpustov amonijaka 

do leta 2027. 

EMISIJE TGP in AMONIJAKA 

 Uresničitev cilja zmanjšanja izpustov 
TGP bo po mnenju ekspertov terjala 
izjemen angažma kmetov in stroke.  

 Načrtovano zmanjšanje izpustov TGP je 
primerljivo z ocenami zmanjšanja TGP 
drugih držav. 



Ključni elementi v podnebno-
okoljski strukturi Strateškega 
načrta 2023-2027  

 Okrepljena pogojenost („standard“ za vse kmete, ki se ne plača), 

 Nova shema za okolje in podnebje v okviru neposrednih plačil, 

 Večja ambicioznost Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), 

 Ekološko kmetovanje, 

 Nove intervencije v II. stebru SKP na področju podnebja, biotske 
raznovrstnosti ter varovanja voda: Biotično varstvo rastlin, Plačila 
N2000, Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih 
območjih, 

 Naložbe v OVE, okrepljeno finančno in vsebinsko (možne podpore 
v fotovoltaiko, mikrobioplinske naprave, geotermija..), 

 Dobrobit živali & Naložbe v dobrobit živali 

 Neproizvodne naložbe, 

 Nadgradnja sistema AKIS (inovacije in znanje v kmetijstvu) v smeri 
okolja in podnebja. 



STRATEŠKI NAČRT 2023-2027:  

 zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno 
pridelavo in predelavo hrane, 

  prepoznava, da imajo mladi kmetje osrednje mesto v 
razvoju slovenskega kmetijstva, 

 spodbuja povezovanje akterjev znotraj agroživilskih 
verig in izboljšanje položaja kmeta s kolektivnimi 
naložbami in drugimi spodbudami poslovnega 
povezovanja, 

 oblikovane so linije enostavnejšega dostopa do 
investicijskih podpor za majhne kmetije, 

 poseben poudarek na pridelavi hrane z višjo dodano 
vrednostjo, zlasti ekološki pridelavi in predelavi ter 
drugih proizvodov iz shem kakovosti. 

PREHRANSKA VARNOST 

Nedavne krize kažejo, kako 
pomembne so MOČNE IN 

ODPORNE VERIGE PRESKRBE 
S HRANO in kako zlasti 

pomembno je KMETIJSTVO v 
času kriznih razmer. 



 Na letni ravni v Strateškem načrtu načrtujemo 90,6 
% povečanje alokacije sredstev (EU + SLO) za AKIS 
(„agricultural knowledge & innovation system“). 

  Poudarek bo na projektih Evropskega 
inovacijskega partnerstva, konzorcijih institucij 
znanja in dvigu vlaganj v kakovostno svetovanje in 
usposabljanje. 

 Na ta način bomo dodatno okrepili dosedanja 
vlaganja, financirana iz nacionalnih sredstev. 

 Tudi izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost bo 
prispevalo k povečanju sredstev za AKIS, predvsem 
na področju krepitve digitalizacije (28,3 mio).  

 

VLAGANJE V ZNANJE IN INOVACIJE – 
„AKIS“ 

Strateški načrt močno 
poudarja prenos znanja in 

inovacij za spodbujanje 
ZELENEGA in DIGITALNEGA 

PREHODA v  kmetijstvu. 
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Analiza stanja 

• V letu 2021 je bilo  vključenih 3.724 KMG (5,5% vseh KMG v RS), ki so 
obdelovala 51.871,01 ha KZU (11 % vseh KZU v RS).  

 





Slovenija - 18% EKO površin do 
leta 2027 

 

• Cilj F2F 
• Cilj ANEK Slovenija  
• Trend trenutne rasti 
 



Akcijski načrt za razvoj ekološkega 
kmetovanja do leta 2027  

 Strateški dokument, ki ga je sprejela Vlada RS decembra 2021 

 Pomemben za prenos ukrepanja preko strateškega načrta 

 70 ukrepov za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja  

 



Namesto zaključka nekaj sklepnih misli… 
 Opravljeno je bilo izjemno zahtevno in 

kompleksno delo. 

 Vzpostavljen zahteven dialog med pričakovanji 
okolja in kmetijstva ter civilne družbe. 

 Interesi in specifike slovenskega kmetijstva so v 
največji možni meri upoštevani. 

 

Slovensko kmetijstvo utirjamo v smer odpornega, 
bolj povezanega kmetijstva, ki je hkrati tudi bolj 
zeleno, podnebno nevtralno. Ki zmore ponuditi 
največ kmetu in potrošniku  - lokalno in kakovostno 
hrano po dostopni, a pravični ceni. 


