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• 1. junij 2018: EK objavi sveženj 

zakonodajnih predlogov za SKP po 2020

• Bistvena novost: nov izvedbeni model 

oziroma strateško načrtovanje držav članic

→ Strateški načrt: ukrepi I. stebra 

(neposredna plačila, sektorski ukrepi, npr. 

za čebelarstvo, za sektor vina) in II. stebra 

(ukrepi za razvoj podeželja) SKP

• Financiranje iz skladov EKJS (Evropski 

kmetijski jamstveni sklad) in EKSRP (Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja).
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Predlog uredbe o pravilih o podpori SKP v 

okviru strateških načrtov

➢ EN STRATEŠKI NAČRT: Na podlagi SWOT analize in ocene potreb v strateških 

načrtih SKP pripravijo intervencijsko strategijo, v kateri določijo količinske ciljne 

vrednosti in letne mejnike za doseganje devetih specifičnih ciljev.

➢ Večja subsidiarnost, v uredbi široko opredeljeni ukrepi (intervencije).

➢ Preusmeritev politike k uspešnosti/smotrnosti (na ravni države!).

➢ Nov izvedben model: skupni okvir spremljanja, kazalniki, letni mejniki, možnost 

odstopanja, sankcije; skupni okvir vrednotenja.

➢ Splošni (3) in specifični cilji (9) opredeljeni.

➢ Obvezni minimalni ali maksimalni deleži sredstev za posamezne vsebine 

(okolje in podnebje min 30 % EKSRP, LEADER min 5 % EKSRP, mladi kmetje, 

proizvodno vezane podpore). 

➢ Možnost prenosa sredstev med I. in II. stebrom (15 %).
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Predlog uredbe o pravilih o podpori 

SKP v okviru strateških načrtov

CILJ: Spodbujanje pametnega, 

odpornega in raznolikega 

kmetijskega sektorja, ki 

zagotavlja prehransko varnost

CILJ: Krepitev skrbi za okolje 

in podnebnih ukrepov ter 

prispevanje k doseganju 

okoljskih in podnebnih ciljev 

EU

CILJ: Krepitev socio-

ekonomskega razvoja 

podeželskih območij

(1) Podpora vzdržnim dohodkom 

in odpornosti kmetij po vsem 

ozemlju EU za povečanje 

prehranske varnosti

(4) Prispevanje k blažitvi 

podnebnih sprememb in 

prilagajanju nanje ter k 

trajnostnim virom energije

(7) Privabljanje mladih kmetov in 

spodbujanje razvoja podjetništva 

na podeželju

(2) Krepitev tržne usmerjenosti in 

povečanje konkurenčnosti, tudi z 

večjim poudarkom na raziskavah, 

tehnologiji in digitalizaciji

(5) Spodbujanje trajnostnega 

razvoja in učinkovitega 

upravljanja naravnih virov, kot so 

voda, zemlja in zrak

(8) Spodbujanje zaposlovanja, 

rasti, socialne vključenosti in 

lokalnega razvoja na podeželskih 

območjih, vključno z biogospod. 

in trajnostnim gozdarstvom

3) Izboljšanje položaja kmetov v 

verigah vrednosti

(6) Prispevanje k varstvu biotske 

raznolikosti, krepitev 

ekosistemskih storitev ter 

ohranjanje habitatov in krajine

(9) Izboljšanje odziva kmetijstva 

EU na zahteve družbe v zvezi z 

hrano in zdravjem, vključno z 

varno, hranljivo in trajnostno 

hrano, ter dobrobiti živali

Spodbujanje znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih območjih
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⊶ Nacionalne ovojnice sredstev SKP so že 

vključene v zakonodajnih predlogih reforme 

SKP

⊶ Skupna sredstva za Slovenijo za 7-letno 

obdobje:

1.657 milijarde EUR

→ 903 milijone EUR za neposredna  plačila

→ 4,5 milijonov EUR za programe v 

čebelarstvu

→ 33,9 milijonov EUR za vinogradništvo

→ 716 milijonov EUR za razvoj podeželja

Finančna sredstva – Slovenija
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⊶ V primerjavi s sedanjim obdobjem:

→ neposredna plačila: znižanje za 3,9 %

→ razvoj podeželja: znižanje za 15 %

→ čebelarstvo: povečanje s 383 tisoč 

EUR letno na okoli 650 tisoč EUR

⊶ Slovenija je kritična do znižanja sredstev in 

meni da je znižanje previsoko ter ne odraža 

ambicij reforme SKP, saj ne zagotavlja 

doseganje ciljev na področju kmetijstva.

Finančna sredstva – Slovenija
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➢ Po predlogu uredbe s 1. 6. 2018 bi naj Strateški načrt 

zajemal obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2027.

➢ Zaradi zamika pri sprejemanju EU zakonodaje se zamika 

tudi začetek izvajanja reforme SKP – prehodno obdobje, 

začetek izvajanja 1. 1. 2022.

➢ Na MKGP potekajo priprave Strateškega načrta SKP 

2021–2027 v okviru notranjih delovnih skupin.

➢ Sodelovanje s partnerji pri oblikovanju strateškega načrta 

SKP 2021–2027:
Z namenom vključevanja partnerjev v proces oblikovanja EU 

zakonodaje in programiranja so bile s sklepom ministrice 

imenovane širša in ožje delovne skupine za pripravo predlogov in 

dokumentov Skupne kmetijske politike po letu 2020.

Časovnica



➢ Kmetje bodo še naprej upravičeni do osnovnega dohodkovnega 

plačila.

➢ DČ se lahko odloči za odpravo plačilnih pravic in odpravi

zgodovinske dodatke. Vse prijavljene kmetijske površine bi tako

prejele enotno višino plačila.

➢ Uvedeno bo plačilo sheme za podnebje in okolje, ki bo za kmete

prostovoljna. Razprava o višini sredstev in ukrepih še poteka.

➢ Navzkrižna skladnost se bo preoblikovala v pogojenost, ki prinaša

določene zaostritve pogojev. Predvsem glede zagotavljanja in

ohranjanja določenega deleža površin z ekološkim pomenom v

okviru posameznega kmetijskega gospodarstva.

➢ Ohranjajo se tudi proizvodno vezana plačila za sektorje v težavah

(nabor sektorjev se ne spreminja). Razprava o proizvodno vezanih

podporah in razdelitvi razpoložljivih sredstev med sektorji še

poteka.8

Neposredna plačila po letu 2021 



➢ Predstavlja razvojno usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane,
ter povezanega podeželskega prostora in je podlaga za prihodnjo
pripravo nacionalnih ukrepov ter Strateškega načrta Skupne kmetijske
politike.

➢ Resolucija odraža potrebo po stabilizaciji in zagotavljanju ustrezne ravni
dohodka ter zmanjševanju odvisnosti od podpor.

➢ Daje poudarek pomenu dualne strukture tako velikih kmetijskih
gospodarstev inmanjših kmetij.

➢ Izpostavlja pomen odpornosti sektorja, povezovanja kmetijskih
pridelovalcev in živilstva ter krepitev verig.

➢ Poudarja pomembnost ohranjanja obdelanega in poseljenega podeželja
po celotnem ozemlju Republike Slovenije, potrebo po dialogu med
mestnim in podeželskim prebivalstvom ter razumevanju vloge kmeta.

➢ Opredeljuje potrebo po modernizaciji in nadgradnji znanj, generacijski
prenovi, ohranjanju interesa za kmetovanje ter umnem gospodarjenju z
naravnimi viri (voda, tla, zrak, biotska raznovrstnost).
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Resolucija: Naša hrana, 

podeželje in naravni viri po 2021
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HVALA ZA POZORNOST


