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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Dunajska cesta 22 
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Ljubljana, 15. avgust 2021 

 
 

Zadeva: STALIŠČA IN KOMENTARJI ZAVEZNIŠTVA ZA KMETIJSTVO  
na objavljen predlog Strateškega načrta za SKP 2023-2027 
 
 

GENERALNE PRIPOMBE 
 
Dokument je občutno predolg, hkrati pa ne ponuja odgovora na vprašanje kako se bo spremila situacija za 
kmeta glede na preteklo obdobje. Primerjalnih izračunov in analiz ni. V dokumentu pa je zaznati tudi 
nejasnosti in nekonsistentnost. 
 
Imeli smo izjemno priložnost, da si sestavimo enostaven SKP, usmerjen in pisan na kožo kmetu. Kar smo 
dobili je podoben SKP kot prej, z bistveno več okoljskimi ukrepi in veliko razdrobljenostjo intervencij.  
 
Strategija je v osnovi podobna prejšnjim strategijam, kljub temu, da je v uvodu zapisano, da je slovensko 
kmetijstvo v velikem strukturnem zaostanku in na evropskem dnu, ko govorimo o dohodku iz kmetijstva. 
Ponavljanje recepta, ki ne prinaša željenih rezultatov, pa je izjemno vprašljivo. 
 
Denarja za vse potrebe je premalo, tako na prvem, kot drugem stebru. 
 
Premik denarja iz prvega na drugi steber je ob sedanji situaciji v kmetijstvu nedopusten, še posebej ker je 
denar na drugem stebru kmetom težko dostopen oziroma mnogim, tudi perspektivnim kmetijam, 
nedostopen. Manjkajoči denar za II. steber je potrebno zagotoviti iz nacionalnega proračuna. 
 
Znotraj sedanjega načrta predlagamo, da se na prvem stebru postavi ločnica med tistimi, ki so pravi kmetje, 
to pomeni, da jim je dohodek iz kmetijstva glavni ali pa vsaj pomemben del dohodka, in ostalimi. 
Upravičenci naj bodo tisti, ki pridelujejo hrano in dejansko obdelujejo zemljo. 
 
Še vedno nimamo definicije aktivnega kmeta– upravičenca sredstev, niti pogojenosti. Sredstva je potrebno 
razdeliti na aktivnega kmeta in na tistega, ki obdeluje krajino, skrbi za okolje.  
 
Pri pogojenosti Slovenske omejitve ne smejo biti strožje od usmeritev in omejitev Evropske komisije (VVO: v 
Sloveniji odmiki od vodotokov I. reda 15, od II. reda pa 5m). Evropska direktiva o vodah predpisuje pas 3 m 
od roba vodotoka, izvzeti so kanali, manjši dotoki, jarki itd. 
 
Vprašanje, ali bi bilo smiselno aktivnega kmeta definirati preko standardnega prihodka v kolikor bi se v 
standardni prihodek vključilo tudi gozdarstvo in dopolnilne dejavnosti. SO je potrebno dodelati na raven 
Slovenije (posodobiti in prilagoditi podatke).  
 
Pogrešamo ovrednotenje ukrepov KOPOP in SOPO, kar bo odločilni dejavnik za (ne)izvajanje teh ukrepov. 
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Sredstva se morajo zagotoviti tudi iz drugih virov (npr. preprečevanje škod s strani zveri - Ministrstvo za 
okolje in prostor…). 
 
 

SMO STROGO PROTI PRENOSU SREDSTEV IZ PRVEGA NA DRUGI STEBER! 
 
Zmanjšanje na I. stebru je tako veliko, da se bo zelo poznalo na posameznih razvojno sposobnih kmetijah, 
kjer neposredna plačila (zaradi stanja v kmetijstvu), predstavljajo pomemben prihodek.  
 
Preusmeritev sredstev na intervencije, ki niso jasno razdelane, kjer so tudi koristniki zelo »določeni«, saj na 
II. stebru kandidira bistveno manj kmetij. Veliko manjših in srednjih kmetij pa ne doseže števila točk pri 
posameznih intervencijah. Prerazporeditev sredstev v II. stebru pa je hkrati še presplošna in nejasna.  
 
Vprašljiva so sredstva za dobrobit, ki morajo biti zagotovljena kljub neprenosu sredstev! 
 
Močno podpiramo potrebo po dodatnih sredstvih na II. stebru, zato pozivamo po iskanju nacionalnih 
sredstev. Sredstva za II. steber pa naj se zagotovijo še iz drugih skladov in pristojnih ministrstev 
(infrastruktura, okolje…). 
 
Zahtevamo nov preračun! Kjer se 150 mio evrov obdrži na I. stebru, saj bo le tako jasno razvidno kakšno je 
potencialno realno stanje. 
 
Smiselno je razmisliti o višini prejetih sredstev za pravne in fizične osebe ter o odstotku sofinanciranja 
razpisov za črpanje sredstev na II. stebru (30% osnova plus dodatni % za mlade prevzemnike in OMD 
območja). Vstopni pogoji morajo biti enaki za vse. Kapica pa za vsako posamezno intervencijo in tudi 
generalno za vse naložbe skupaj. 
 
Edino pravično se nam zdi, da se omeji prejeta sredstva na II. stebru pri investicijskih razpisih – za fizične in 
pravne osebe – na 500.000 eur na programsko obdobje na upravičenca. Pri tistih, ki niso DDV zavezanci, naj 
se upošteva DDV kot priznan strošek. Z izjemo namakanja (primarni vod), kjer so odstotki do 100% 
sofinancirani in višji od 500.000 eur. 
 
Tudi sheme kakovosti naj ostanejo sofinancirane v enakem deležu kot sedaj (stroški certificiranja vstopa v 
certificiranje). 
 
Predlagamo še pavšalno ureditev investicijskih razpisov, ki bi lahko bili tako bolj učinkoviti. Seveda pa 
morajo biti stroški primerno ovrednoteni (npr. na GVŽ, ha, m2, m3…). Stopnje sofinanciranja pa morajo biti 
nižje, saj bodo tako stimulirane res tiste kmetije, ki investicijo potrebujejo. Verjamemo pa tudi, da bo to 
investicije pocenilo. 
 
Čakalna lista: V primeru, da ima upravičenec zadostno število točk, toda zmanjka sredstev se uvrsti na 
čakalno listo za nov istovrstni razpis. Ali pa naj se sredstva na razpis dodajo. 
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PLAČILNE PRAVICE 

 
Kot zavezništvo smo složni, da je ukinitev plačilnih pravic in s tem ukinitev zgodovinskih dodatkov prava 
smer, katero odločno zagovarjamo. Prav je, da dobi plačilo tisti ki dela in ne tisti, ki je nekoč nekaj delal. 
Vendar opozarjamo, da je potrebno odvzeti denar smiselno umestiti preko drugih ukrepov in ga dodeliti 
nazaj k aktivnim kmetom, nazaj k razvojno sposobnim kmetijam. Sistematično je potrebno razdeliti 
sredstva, ki bodo na aktivnih kmetijah izgubljena v primerjavi z zdajšnjim obdobjem preko dodatnega 
KOPOP ali SOPO ukrepa, ki bo namenjen izključno temu, da se vrne del izgubljenega prihodka. 
 
Plačila je potrebno razdeliti glede na agronomske deleže oz. krajine (npr. tisti, ki imajo več živali, morajo 
dobiti več kot tisti, ki jih nimajo. Ko točke OMD-ja naraščajo je treba za isto obtežbo višjo plačilo).  
 
Izguba sredstev je še dodaten razlog za nasprotovanje prenosu sredstev iz I. na II. steber, saj že s tem 
posamezne kmetije izgubijo pomemben del dohodka. 
 
 

KAPICA in DEGRESIJA (neposredna plačila, okoljski ukrepi in OMD)  
 
Podpora »kapici« in degresiji na I. stebru v celoti (kapica pri 100.000 eur in začetek degresije pri 60.000 
eur). Ta mehanizem je ključen. Strošek delovne sile se mora popolnoma izločiti. Slovenija mora podati 
referenčno leto, da se ne bo dogodilo, da se ne bodo entitete spreminjale (en subjekt v več subjektov in 
bodo lahko prejemali plačila naprej. Večji kmetijski subjekti – podjetja že sedaj v marsikaterem primeru 
ustvarjajo nelojalno konkurenco (postavljajo in regulirajo s svojo ekonomijo obsega na trgu, izkoriščajo 
pogajalsko moč…). V prejšnjem SKP (obdobje 2007-2013) je bila tudi omejitev na okoljskih ukrepih – en 
subjekt ni mogel dobiti za npr. 3000 ha plačil okoljskih ukrepov (poznamo primer, ko je podjetje v času SKP 
2007-2013 iz 660.000€ okoljske podpore podore - v času SKP 2014 - 2020 prišlo na  1.370.000€ okoljske 
podpore). Zahtevamo, da se »kapica« uvede tudi na okoljskih ukrepih, ne samo pri neposrednih plačilih.  
 
Potrebno je ostro nastopati proti razbijanju podjetij oz. ostalih oblik na manjše enote. Nedopustno, da se 
izkoriščajo »luknje« v zakonu.  
 
Omejitev OMD na 70 ha. Pri OMD se želi iz 70 ha znižati na 30ha. Kar se nam zdi NEDOPUSTNO (če si na 
OMD si na OMD). 30 ha je prenizko, potrebno dvigniti najmanj na 70 ha. Če se želi to omejevati, je treba 
tukaj vpeljati degresijo nad 70 ha pri OMD. Preračunavanje ni smiselno zastavljeno. Predlagamo še, da je 
točka enako vredna.  
 
Površine v območjih VVO-ja I. reda bi morala biti vključena v OMD, saj je kmetovanje tam močno omejeno. 
 
Povezanost in (so)odvisnost kmetov v ravnini in na območjih OMD. Zato bi to pomenilo dodano vrednost za 
celotno kmetijstvo. 
 
KOPOP je prostovoljen ukrep in ga je potrebno zaradi »pravičnosti« omejiti z degresijo, ki se začne pri 
100 ha in znaša 25 % sredstev degresije za vsakih nadaljnjih 100 hektarjev.  
 
KOPOP ukrepi so razdrobljeni in ni jasno v kakšni meri so dejansko izvedljivi. Pragovi so nizki in vključujejo 
tudi tiste, ki ne pridelujejo hrane za trg. 
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Za vse omejitve, ki pridejo na kmetijsko gospodarstvo, je potrebno omogočiti kompenzacijo. Slovenci 
imamo 38% zemljišč pod Naturo! Zahtevati moramo kompenzacijo za vsako omejitev, ki jo kmetija prejme. 
Torej tisti, ki postavlja režim, mora za ta režim plačati. Pričakujemo tudi podatke kako obremenjene so 
srednje velike kmetije in koliko denarja dejansko pridobijo velika podjetja.  
 
Zahtevamo izenačitev najvišje stopnje podpore in absolutne višine prejetih sredstev za vse 
pravnoorganizacijske oblike (kmete, s.p. in podjetja) na 500.000 eur na II. stebru.  
 
 

PROIZVODNO VEZANA PLAČILA (tudi tukaj je potrebna kapica) 

 
Podpiramo podporo za vse sektorje v težavah. Je pa dejstvo, da so v Sloveniji vsi sektorji v težavah.  
 
Generalno je denarja premalo, vendar se zavedamo danih omejitev. Potrebno bo iskati sredstva preko 
drugih mehanizmov podpore! (Kohezijska sredstva, socialni skladi…). Podpreti je potrebno tiste, ki imajo 
potencial. 
 
Preden se karkoli odločamo je potrebno pridobiti analize koliko so izgubile razvojno sposobne kmetije? 
Celoten vpogled v strukturo kmetij. Ker so proizvodno vezana plačila omejena na 13+2 %, predlagamo 
uvedbo kapice tudi na proizvodno vezanih plačilih. 
 
Proizvodno vezana plačila so namenjena sektorjem v težavah. V Sloveniji so praktično vsi sektorji v težavah, 
ugotavljati je mogoče le, kateri so v večjih težavah. Predlagana plačila so nizka in bodo brez učinka. Nujno je 
vračilo 150 milijonov na prvi steber, hkrati pa naj so do plačil upravičeni le pravi kmetje. Potreben je dvig 
praga, pa naj si bo ta izražen v živinoreji v GVŽ ali pa je izražen v SO. Sedanji vstopni pragovi ne naslavljajo 
dejanskih kmetij v težavah, čeprav je sektor v težavah. Še več, takšen način še naprej vzdržuje stanje 
strukture kmetij kot je, saj lastniki zemljišč, ki zemlje ne obdelujejo, dajejo le to v obdelavo drugim, 
subvencije pa uveljavljajo sami, ali pa le te, poleg najemnine, zahtevajo od tistih, ki zemljo obdelujejo. 
 
Nujna je tudi omejitev sredstev navzgor, kar pomeni uvedbo kapice in regresije, pri velikih kmetijah, kjer 
igra vlogo ekonomija obsega. 
 
Smiselno razmisliti o primernih vstopnih pragovih za prejemanje PVP. Da se sredstva ne bodo preveč 
razdrobila, ampak bodo naslovila potrebe, ki jih imamo.  
 
Ali se sektorji v težavah predvidijo za celotno obdobje, ali se to spreminja iz leta v leto?  
 
Predlagamo, da se POŠTENI in primerni preračuni kateri sektor je v težavah, delajo večkrat v obdobju. 
Predlagamo istočasno kot se delajo »Health cheak-i« in se nato dodelijo proizvodno vezana plačila tistim 
sektorjem, ki so tisto leto v težavah. 
 
Kot zavezništvo smo se osredotočili na stvari, kjer smo si lahko konstruktivno izmenjali mnenja na 
podlagi trenutno predložene analize podatkov, ki je zelo okrenjena. Še dodatno PVP zagovarja vsak 
sektor zase. Naj se odloči na podlagi preračunov. Opozarjamo pa, da so naslednji predlogi pri PVP 
izhodišča, do katerih smo prišli na podlagi vašega predloga. V okviru nadaljnjih usklajevanj bo potrebna 
pridobitev analiz ter predvsem informacij strokovnih služb o dejanskem stanju na terenu (število živali, 
pasemska sestava, vrsta sadnega drevja…), da bomo lahko primerno finančno in vsebinsko ovrednotili 
posamezna PVP.  
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NAŠA RAZMIŠLANJA: 

• Podpora za REJO GOVEDA – podpora pomembna za celo Slovenijo (če bo šlo tako naprej – bo reja 
upadla, propadla). Ker ni samooskrbe z mesom, imamo pa pogoje za rejo, proiz. vezana plačila 
samo za domača teleta (rojeno, rejeno, zaklano, predelano v Sloveniji) - vezano na IK (podprto 
100%). Za ostale manjša premija. Sprašujemo se, če je smiselno omejiti PVP za rejo govedi samo na 
bike in vole. MKGP naj preveri kakšne so možnosti vključitve dodatnih dveh kategorij živali (telice in 
klavne privesnice) in kaj to pomeni za višino plačila. 

 
Obvezna je vključitev lisaste pasme v proizvodno vezanih plačilih. 

 

• Podpora za rejo krav DOJILJ. V osnovi je absolutno nujna: 
-  MKGP naj preveri in uskladi pogoje z evropsko zakonodajo za izplačilo PVP za krave dojilje, 
tako da ne bo škodovala slovenskemu načinu reje.   
-  Območje izvajanja podpore mora biti vsa območja – na celotno Slovenijo (v gorskem 
območju nikakor ni 50.000 dojilj oz. na celotnem območju Slovenije bomo težko zagotovili dovolj 
telet za pokrivanje potreb za Izbrano Kakovost - 75.000 živali). 
- Višina podpore mora biti vsaj primerna, sicer podpora ne bo dosegla željenega učinka, ker 
za 50 eur ne bo nihče redil kravo celo leto. 
- Upravičene so vse pasme razen izrazito mlečnih pasem. 
- Krava dojilja je upravičena do PVP izplačila v kolikor ima vsaj 1 tele v obdobju med oddajo 
dveh zbirnih vlog (MKGP naj preveri smiselnost prepovedi odstavitev teleta krave dojilje pred 
dopolnjenim 120. dnem starosti teleta ali dopustitev rejenja telet brez časovne omejitve). 
- Za osnovno PVP dojilje - so upravičene krave, katerih mleko se porabi za vzrejo telet ne 
glede na poreklo teleta. 
- Do dodatnega PVP dojilje - so upravičene krave, katere so pripuščene z biki mesnega tipa - 
potrdilo o osemenitvi oz. pripustu (naravni pripust s licenciranim bikom oz. osemenitev).  
- Ter ostali smiselni pogoji pri živalih z čistim poreklom. 

 

• Podpora za MLEKO za vse rejce ne samo na gorskih kmetijah - stroški v prireji mleka so visoki. Cena 
našega mleka je 10% nižja v primerjavi EU. Potrebno je spremeniti proizvodno vezano plačilo za vso 
mleko. 

 
Za gorske kmetije potrebno dodati pribitek, da ljudje sploh živijo tam in ohranjajo kmetije. 

 

• Podpiramo proizvodno vezana plačila za DROBNICO. 
 

• Močno podpiramo tudi proizvodno vezana plačila za SADJARSTVO (za posamezne sadne vrste). 
 

• Podpiramo STRNA ŽITA, saj se s tem spodbuja tudi živinorejo. 
 
Pri proizvodno vezanih plačilih pri zelenjavi lahko hitro pride do špekulacij, predlagamo, da se naredi 
konkreten KOPOP ukrep, ki bi res spodbudil aktivne pridelovalce zelenjave, špekulante se s tem izloči, ker ne 
bodo šli »v birokracijo«.  
 
Podpiramo tudi dodatna 2 odstotka za beljakovinske rastline. Tukaj naj se izbor razširi (kot. npr. deteljno 
travna mešanica, lucerna, idr.), vendar se naj nad tem izvaja poostren nadzor, ki bo onemogočal špekulacije.  
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Pri beljakovinskih rastlinah je smiselno obtežiti z GVŽ.  
 

MALE KMETIJE 
 
Prerazporeditveno plačilo: Sredstva naj se ohranijo med vsemi kmeti. Torej ta del se ohrani nerazporejen – 
zagovarjamo, da razporeditev ni potrebna zaradi ukinitve zgodovinskih plačil. 
 
V kolikor se del sredstev prerazporedi, naj se razdeli med vse kmete za prve hektarje. 
 
 

MLADI KMETJE 

 
Zavzemamo se za Plačila za mlade kmete - plačila na prvem stebru, vendar predlagamo, da plačila prejme 
samo lastnik KMG (prejemnik sredstev tako na sklopu A in na sklopu B). 
 
Predlagamo tudi, da se obveznosti prejemnikov podpore omejijo na 3 leta, še dodatno se 5 let preverja če 
nosilec še vlaga zbirno vlogo v enakem obsegu. Podpiramo ohranitev oz. nadgradnjo sedanjega sistema, 
kjer je izplačilo v dveh delih. 
 
Zavzemamo se, da se v standardni prihodek vključi tudi prihodek iz gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti. 
Pragovi pa morajo biti primerno postavljeni in ne smejo biti zelo omejujoči. 
 
Za prevzeme kmetij se naj zagotovi toliko sredstev kot bo potrebno. Nujno pa je vzpostaviti definicijo vodja 
kmetijskega gospodarstva, ki mora biti jasna. 
 
 

EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
 
Ekološko kmetijstvo je zelo izpostavljeno, pa vendar ocenjujemo, da so zastavljeni cilji nerealni. Ukrepi 
morajo biti usmerjeni v ekološke kmetije, ki pridelujejo in dajejo ekološko hrano na trg. Pri živinorejskih 
kmetijah je potrebna minimalna obtežba; predlagamo 0,5 GVŽ na hektar, razen na gorskem in kraškem 
območju 0,3 ha. Preveč sredstev gre špekulantom, ki malo ali pa ničesar ne dajo na trg. Pri tem je treba 
omeniti, da veliko ekološke hrane, predvsem mesa, pride na trg, kot konvencionalno, zaradi nedostopnosti 
klavnic, ki koljejo ekološke živali in pa zaradi postopkov, ki so vezani na to. 
 
Kot zavezništvo smo složni, da zagovarjamo, da se Slovenija zaveže k pridobitvi 13,7% kmetijskih površin 
pod ekološko. Maksimalno sprejemljiv % je 15% KZU. Zavedamo se pomembnosti in poslovne priložnosti, 
vendar podpiramo organsko rast. Naj povpraševanje narekuje ponudbo ekoloških proizvodov. 
 
Složni smo, da je potrebna komponenta pridelka – dokazilo o pridelavi in prodaji pridelka. 
 
Za nas je obvezno, da se ohrani obremenitev pri travinju in sicer GVŽ/ha travinja mora biti minimalno 0,3 v 
visokogorju in drugod 0,5 pri travinju! Razmišljanje o ukinitvi obtežbe pri travinju je nedopustno. V obtežbo 
pri travinju naj se vključi tudi perutnina in prašiči nad 1 GVŽ na kmetijo.  
 
Podpiramo ekološko kmetijstvo, vendar ekološko kmetijstvo s tržno proizvodnjo. 
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Nujna ureditev trga, saj trenutno uvoz znižuje vrednost slovenski ekološko pridelani hrani. Sedaj dodano 
vrednost slovenskim ekološkim kmetom predstavlja predvsem maloprodaja. 
 
 

STANDARDNI PRIHODEK 
 
Zakon o kmetijstvu uvaja nov instrument za ocenjevanje velikosti kmetij, to je standardni prihodek (SO). Ta 
je lahko merilo za upravičence pri vseh ukrepih, saj kmetije obravnava na relativno celosten način. 
Predlagamo, da standardni prihodek vključuje tudi prihodek iz gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti. 
Smiselno bi bilo zagotoviti možnost, da kmet lahko izračunan SO izpodbija s podatki knjigovodstva, 
oziroma, da se upošteva dejanski SO kmetije, kadar je ta na voljo. Pri tem pa je potrebno dodati, da so 
izračuni SO, kot so definirani sedaj, namenjeni ocenjevanju makro podatkov in jih je potrebno za uporabo 
na mikro nivoju dograditi. Sedanji niso primerni za vse vrste kmetij. Na primer, SO je izračunan le za koze in 
ovce, brez delitve na mlečne in mesne reje in brez upoštevanja predelave in direktnega trženja. Dejansko je 
SO za mlečno kozo 3x višji od koze za meso. Če pa vključimo še predelavo je ta tudi 5x višji. Pri upoštevanju 
pretežno direktne prodaje pa vsaj 6x višji. Verjetno je takih primerov še več in jih je potrebno upoštevati, 
preden se začne ta sistem uporabljati. 
 
SO potrebno preračunati za posamezne oblike kmetij (male, ekološke, vključenost gozda, dopolnilnih 
dejavnosti…), tiste, ki pridelujejo hrano. 
 
Definicija standardnega prihodka mora biti čim hitreje definirana, da se bodo lahko načrtovale in izvajale 
intervencije. 
 
Uvedba SO se nam zdi smiselna v celoti - na I. in na II. stebru. Seveda pa mora to biti celovito in učinkovito 
implementirano, tako da zajame aktivne kmete (vseh velikosti). 
 
Možnost pridobitve dodatnih sredstev kmetij, ki zaradi uvedbe SO-ja ne bi bile več upravičene do sredstev 
na I. in II. stebru obstaja tudi preko občinskih proračunov (isto za male kmete). Sredstva za kmetije, ki ne 
dosegajo praga, so marginalne. 
 
V želji po spremembah in konstruktivnem sodelovanju kot zavezništvo pričakujemo, da se naše 
predstavnike vključi v delovno skupino na MKGP, kjer se pripravlja SO.  
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PRIPOMBE NA STRATEŠKI NAČRT 2023 - 2027 PO STRATEŠKIH CILJIH 
 
Uvodni tekst se naj spremeni oz. dopolni – manjka pozitivni vidik, hkrati gre marsikje za zastarele 
podatke. Manjkajo meritve in vir od kje ti podatki?  
 
Skupna pripomba za vse intervencije »naložbe«: Predlagamo omejitev stopnje sofinanciranja na 30+20% in 
poenotenje pogojev za investicijske in ostale podobne razpise. Prav tako se nam zdi edino smiselno, da se 
pri najvišji prejeti višini sredstev v programskem obdobju fizične in pravne osebe izenačijo, ta znesek pa ne 
sme preseči 500.000 evrov. 
 

Povzetek 
 
9 stran  
Pri generacijski pomladitvi bi bilo smiselno dodati tudi del za prenosnike. 
 
Omenjeni finančni instrumenti, ki pa v nadaljevanju strateškega načrta niso opisani. 

 
10 stran  
Za varovanje okolja in trajnostno upravljanje z naravnimi viri v okviru SN 2023-2027 namenjamo eno 
tretjino vseh razpoložljivih sredstev. Kako je to na ravni EU? Kako imajo to urejeno druge države? 
 
Zapisano je, da osnovno raven predstavlja pogojenost, zato bi bilo pomembno, da je ena točka strateškega 
načrta namenjena podrobnejšemu opisu pogojenosti. 
 
11 stran  
Za dvig kakovosti življenja na podeželju in krepitev gospodarske aktivnosti v okviru SN 2023-2027 
namenjamo deset odstotkov vseh razpoložljivih sredstev.   

- Za LEADER natanko 5% vseh razpoložljivih sredstev, ostala sredstva morajo biti namenjena 
kmetijstvu! 

- Leader mora prevzeti tudi odgovornost povezovanja kmetij in vzpostaviti tržne poti. 
 

Ocena potreb 
 
13 stran 
Kmetijstvo je skupaj z lovstvom, gozdarstvom in ribištvom leta 2019 k skupni ustvarjeni dodani vrednosti 
prispevalo 2,3 % 
 
Poudariti je potrebno in izraziti v odstotku, koliko je naprej v verigi odvisnih od kmeta (zadružništvo, 
predelovalna industrija, trgovina…). 
 
Pri povprečni starosti kmetijskega gospodarstva naj se pripišejo še podatki o mladih prevzemnikih (podatki 
Evropske komisije, da je od leta 2005 % mladih prevzemnikov kmetij praktično nespremenjen – okrog 
4,5%). 
 
Ekološko kmetovanje: odstotki, ki so navedeni so zapisani zelo pavšalno (brez grafa rasti…itd.), smiselno bi 
bilo dodati tudi odstotek tržne pridelave. Pri vseh opisih je enako ne samo pri ekološki. Zanimivo: 84% EKO 
je travnikov, pričakoval bi vizijo kako povečati delež zelenjave – s tržno pridelavo! 
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15 stran  
Pri predzadnjem odstavku, kjer se navajajo izzivi kmetij, se naj pripiše še šibek položaj kmeta v verigi 
preskrbe s hrano. 
 
17 stran  
Zmanjšati izpostavljenost KMG – ni sprejemljivo, da se pogojuje z vstopom v op-je. 
 
28 stran  
Navedeno, da trgovinska bilanca potrjuje vedno večjo izvozno usmerjenost – samo kot pripomba: »Kmet pa 
ne more prodati!« 
 

Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji 
 
30 stran  
V predzadnjem odstavku piše, da je v Sloveniji kmetijstvo v letu 2017 povzročalo 10 % CO2 ekvivalenta, za 
prometom, energetiko in industrijo, na 31 strani pa piše, da je kmetijstvo na drugem mestu prav tako v letu 
2017 s 15,5 % emisij TGP in sicer takoj za prometom. Nasprotujoče si informacije v istem letu. Koliko je to 
bilo v letu 2020? 
 
31 stran 
Emisije TGP v IPCC sektorju kmetijstvo so leta 2017 predstavljale 15,5 % v skupnih emisijah TGP po odločbi 
406/2009/ES (8,6 % fermentacija v prebavilih, 2,8 % ravnanje z gnojem, 4 % kmetijska zemljišča, drugo 0,1 
%) in so bile po deležu drugi sektor za prometom. Od kod ta podatek, kako je pridobljen? 
 
Kako vemo, da kmetijski sektor prispeva 95 % amonijaka (kaj pa neurejene greznice)? 
 
Povprečna vsebnost organskega ogljika v tleh je v Sloveniji manjša od EU . 
 
34 stran 
V letu 2018 9,8 % vseh emisij iz kmetijstva? Od kje je ta vir podatkov? 
 

Spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in 
zrak 
 
43 stran 
Vode: opis stanja brez podatkov analiz kateri ostanki so v vodi… Pri intervencijah je vedno prva rešitev 
EKO… Je to res prva in edina rešitev? 
 
46 stran 
Možnost zmanjšanja emisij amonijaka je možno predvsem z majhno vsebnostjo beljakovin... To je 
strokovno neutemeljeno in grozovito, prežvekovalec potrebuje primerno oskrbo vampov mikroflore z 
beljakovinami, da sploh funkcionira in da ostalo krmo lahko ustrezno izkoristi. 
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Prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev in ohranjanje 
habitatov ter krajine 
 
55 stran 
Opažate dva problema – intenzivno kmetovanje in zaraščanje, ker na območju Natura 2000 prihaja do 
upadanja populacije travniških ptic in metuljev ter slabšanja stanja njihovih habitatov? (»Tisti, ki je 
načrtoval Naturo 2000 naj vrne ves denar in naj izbrišejo Naturo 2000, ker očitno preveč posega v evolucijo 
naravnega okolja!«) 
 
56 stran 
Zopet opisujete želje o ohranjanju krajinske krajine… po petih letih bo pa zopet učinek negativen. Narava se 
sama prilagaja, brez dragih študij in denarja. 
 
Divji opraševalci – preverite pri Inštitutu za biologijo, oddelku, ki se ukvarja z divjimi opraševalci. Zadnje 
čase veliko opozoril, da smo s čebelami že na zgornjem robu, in prav tako kot je obtežba pri velikih živalih 
(govedo, drobnica…). Potrebno se bo vprašati kolikšno je primerno število »domačih« čebel na ha? 
 

Privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih 
 
59 stran 
Naloga SKP 2023 – 2027 je povečati privlačnost kmetovanja za mlade in jim pomagati… Lepo napisano, 
želimo, da se to udejanji. 
 
Podpiramo ukrep Medgeneracijsko sodelovanje. S tem da naj se zagotovijo sredstva min 10.000 eur na 
upravičenca in da traja do upokojitve oz. vsaj 5 let. 

 
64 stran 
Šolstvo – Posebno poglavje, trenda se ne da obrnit čez noč, zagotoviti je potrebno ustrezne vsebine in 
uporabno znanje s katerim si lahko kaj pomagaš! Prenova študijskih programov in srednješolskih… 
Ampak glede na stanje  bo kmalu preveč šol. 
 

Specifični cilj 1 - Podpora vzdržnim dohodkom kmetij in odpornosti po vsej Uniji za povečanje 
prehranske varnosti 
 
Osnovna dohodkovna podpora za trajnost:  
Mora ostati čim bolj izvedljiva (pogojenost ne sme ovirati razvoja kmetijstva). 

 
Plačilo za naravne in druge omejitve: 
Glede na to, da je 80 % slovenskih kmetov v OMD, spremenil pa se je način točkovanja in glede na to da je 
bil na nekaterih področjih uveden vstopni prag na osnovi standardnega prihodka, so taki primerjalni 
izračuni nujno potrebni, da bi lahko kmetje ocenili, kaj nam novi SKP dejansko prinaša.  
 
Glede na to, da je 80% slovenskih kmetij v OMD je nerazumljivo da se začne regresija pri 30 hektarjih, pri 
tem pa ni izračunov, ki bi to opravičevali. 

 
 potrebno realno mapiranje novega OMD-ja, pri katerem bi morali imeti svojega predstavnika tudi 

kmetje. Smotrno bi bilo ponovno določiti območja OMD, saj so nekateri deli, ki bi morali biti del 
OMD, izključeni. 
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87 stran 
Z obdelanostjo kmetijskih površin se res prispeva k prehranski varnosti, toda vzpostavljen mora biti 
učinkovit in delujoč nadzorni sistem. 
 
88 stran  
Osnovna dohodkovna podpora za trajnost 
Ocena 455.000 ha 
Ocena* 60 % ovojnice za NP = 61 mio €* 
To je 134€/ha = osnovno plačilo po ha? 
 
Kapica je samo omenjena, potrebna še razčlenitev, vključiti pa se mora še degresija, brez upoštevanja plač. 
 
90 stran 
OMD - podpira se samo prave kmete, ki izvajajo kmetijsko dejavnost – kaj to pomeni? 
Točke na KMG niso pošteno razporejene!  
Predlagamo, da se točka ovrednoti enotno in se potem množi s številom točk. Glede na izračune se zneski 
OMD na ha gibljejo med 456 EUR in 0 eur. Predlagamo, da se degresija prične pri 70 ha in pri 100 ukine in 
da je enotna točka, da so vse točke enako vredne. Kjer je travinje in ni obtežbe, naj se točka za polovico 
zmanjša. 
 
Zapisano, da se podpira le prave kmete, ni pa definirano kdo je to. 
 

Specifični cilj 2 - Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim 
poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji 
 
Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in 
odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano:  

• Naj se dodajo tudi individualne naložbe v hladilne kapacitete, sušenje hmelja... 

• Dodana tudi možnost nakupa škropilnic in pršilnikov (uporaba pri strojnih uslugah), kar bi 
povečalo profesionalizacijo ter učinkovitost škropljenja zaradi specifične tehnologije. 

• Zna priti do izkoriščanja s strani špekulantov, zato predlagamo kot dodatno še centre, 
hladilnice, silose (torej ciljno usmerjene investicije, od česar ima korist več kmetov). 

• Predlog: v načrtu je izgradnja zbirnih centrov. Predlagamo, da se v izgradnjo zbirnega/ih 
centrov med drugim vključijo tudi rejske organizacije in druge organizacije na področju 
živinoreje, z namenom sodelovanja pri oblikovanju projekta - centra namenjenega živinoreji. 
Sam center naj bi vključeval prostore za zbiranje živali z namenom prodaje, zbiranje plemenskih 
živali, organizacijo razstav, dražb izobraževanja itd… Z izgradnjo centra bi lažje potekala prodaja 
plemenskih živali, živali za pitanje, klavnih živali. V okviru takšnega centra bi lahko vsebine 
dopolnjevale znanje, ki bi se nadgrajevalo in s tem bi se dvignila raven živinorejske kulture. 
Prihodnost je v povezovanju in tudi na takšen način bi se živinoreja povezala ter s tem dosegala 
ugodnejši položaj v preskrbovalni verigi s hrano.   

Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev in 
živilsko predelovalne industrije: 

• kot sektor naj se opredeli kmetijstvo in ne ŽPI, 

• sredstva naj se porazdelijo tako, da bodo imele do njih dostop razvojno sposobne kmetije. 

 
Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč: 
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• potrebno poenostaviti postopke (zaradi pridobitve dovoljenj bi bilo smiselno, da je razpis vedno 
odprt), 

• komasacije potrebne tudi v Naturi 2000. 
 

Predlagamo, da se to ureja izven SKP-ja: Razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih: 
• ureditev zgodovine dedovanja. 

• povrnitev dela stroškov za od meritev. 

 
Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu: 

• Kakšna je racionalnost razpisane materije? Po kakšnem ključu, analizi? 

• Kupujejo se stroji, ki so mnogo mnogo predobri in nepotrebni (prikolica 4x4, čim večja tonaža). 
Pogoji niso dobro napisani. Razpis oblikovati tako, da se bo res usmerjalo v nakup potrebne 
mehanizacije, potrebno je preoblikovati zadeve. Izvedbena raven mora biti premišljeno 
izvedena – potrebna je racionalna raba strojev. Kmetje se orientirajo razvojno glede na razpis in 
ne na svoje potrebe! To ni dopustno! Potrebno se je orientirati na cilj (učinek) in ne na pot do 
cilja. 

 
Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo: 

• težava, ker je to definirano kot industrijski objekt oz. ker je težava pridobiti gradbeno dovoljenje – 
nekatere občine imajo v OPN omejitev gradnje industrijskih objektov na podeželju, zato je nujno, da 
se objekte definira kot kmetijsko gozdarske objekte, če gre za kmetijo z dopolnilno dejavnostjo. 

 
Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnanosti ekoloških kmetij: 

• nujna vključitev še ostalih besednih zvez - pridelava hrane na ekološki način, pridelava hrane na 
konvencionalni način, pridelava hrane na integriran način.  

• vodovarstvena območja - nadomestilo ni komplementarno s KOPOP-om: 1. območje dobiš 
odškodnino 2. in 3. ne dobiš odškodnine, imaš pa omejitve. Zahtevamo plačilo 2. in 3. reda iz 
vodnega sklada. Predlagamo, da se je moč posluževati vseh ostalih ukrepov kmetijske politike tudi 
na območju 1. reda. 

 
Predlagamo, da se to ureja izven SKP-ja (sredstva že zagotovljena iz sredstev za okrevanje): Naložbe v 
ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva: 

• Prebiralna sečnja, ni golosekov - stroka nasprotuje, saj struktura tal in hribovitost ne 
omogočata strojnega sajenja, ravninske države imajo goloseke, za nas to ni primerno. 
Neustrezna za naš gozdni sortiment - zato imamo toliko naravnih nesreč (lubadar).Zato 
predlagamo, da se ta intervencija črta in se sredstva preusmerijo. 

 
Promocija vina v tretjih državah + specifične intervencije za VINO: 
Kar se tiče specifičnih intervencij za vino (prestrukturiranje vinogradov, podpora za promocijo na tretjih 
trgih in informiranje v državah EU) so to intervencije, ki so v sektorju že utečene in pripravljene večinoma s 
konsenzom celega sektorja, zato tu nimam večjih pripomb razen ene, ki jo že dolgo izpostavljamo: 
 
Podpora za prestrukturiranje vinogradov mora biti po celi Sloveniji enotna in ne nekje večja, drugje 
manjša. Že tako ali tako so vinarji iz bolj razvitih vinorodnih območij paralizirani, ker so tu dejanski stroški 
prestrukturiranja višji kot v manj razvitih regijah, priznani stroški pa so za celo slovenijo enotni, po drugi 
strani pa je še delež sofinanciranja manjši. Kot zavezništvo zahtevamo poenotenje stopnje podpore! 
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Intervencija promocije na tretjih trgih je sektorsko usklajena in jo podpiramo v taki obliki kot je pripravljena, 
prav tako intervencijo informiranja o vinih v EU.  
 
Močno pogrešamo specifične investicijske razpise za vinarstvo, saj specializirane vinarske kmetije pogosto 
izpadajo iz razpisov, ker dosegajo premalo točk prav zaradi svoje specifične ozke naravnanosti. 

 
Vzpostavitev vzajemnega sklada: 

• kakšna je struktura financiranja? 

 
Usposabljanje in izmenjava dobrih praks: 

• ni ovrednoteno: od kje se bo pridobil denar? 

 
93 stran  
Zopet se omenja Pravi kmet, ki pa ni definiran. 
 
94 stran 
PVP za drobnico je prenizka.  
 
96 stran 
Poleg bikov in volov predlagamo, da preveri upravičenost telic in klavnih privesnic.  
Proizvodno vezano plačilo za rejo govedi - vezati oz. s plačilom spodbuditi nakup domačih bikcev. 
 
Pri razlogih za težave sektorja ni naveden ne odkup s strani slovenske agroživilske verige. 
 
98 stran 
V osnovi je absolutno nesprejemljivo: 
- Območje izvajanja podpore morajo biti vsa območja (v gorskem območju nikakor ni 50.000 dojilj oz. na 
celotnem območju Slovenije bomo težko zagotovili dovolj telet za pokrivanje potreb za Izbrano kakovost -
75.000). 
- Višina podpore mora biti dovolj visoka, sicer podpora ne bo dosegla željenega učinka, saj za 50 eur ne bo 
nihče redil kravo celo leto. 
 
101 stran 
Povprečno plačilo za vsa območja, zaradi tega ker točkovanje OMD še ni pravilno ovrednoteno. Sektor 
mleko največ izgublja zaradi ukinitve plačilnih pravic. 
Omejitev za starost krave nad 15 let je nepotrebna. Znesek 80 in 55 EUR zelo nizek. 
Tudi to je pomemben vir telet, vendar se opušča. 
 
103 stran 
Proizvodno vezano plačilo za strna žita: Drastično zmanjšanje plačila: iz cca. 121€/ha na 55€/ha, kar je 
nesprejemljivo. 
 
104 stran 
Pri beljakovinskih rastlinah pride velikokrat do mulčenja pred samo žetvijo, zato tu potrebna posebna 
pozornost in nadzor. 
 
105 stran  
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Prva alineja dodajo se še beljakovinske krme lucerna, krmni grah, črna detelja in ostale. Beljakovinska 
krma se mora porabiti izključno v Sloveniji (ne strinjamo se s podporami pridelovanje soje za tujino). 
 
Sektor čebelarstvo - podpirati bi bilo smiselno tudi pisne dogovore čebelarjev z bližnjimi kmeti za sajenje 
medovitih rastlin. 
 
Sektor sadje in zelenjava 
Koliko sredstev bo namenjenih glede na št. predvidenih ukrepov? 
Intervencija: 4.2.16. do 4.2.26. – t.j. 11 intervencij, toda  pogojene s članstvom v organizacijah proizvajalcev, 
in glede na trenutno strukturo v bližnji prihodnosti nedostopnih individualnemu sadjarju. Op ne sme biti 
pogoj za prejem sredstev za posameznega sadjarja ali zelenjadarja. 
 
Sektor gozdarstvo - bistveno preveč sredstev iz naslova kmetijstva – del ukrepov spada pod gospodarstvo. 
 
 4.4.10.1. INTERVENCIJA NALOŽBE V UČINKOVITO RABO DUŠIKOVIH GNOJIL 
Minimalna površina kmetijskih zemljišč v uporabi, s katerimi je vključen v izvajanje pod intervencije iz 
prejšnje alineje znaša 60 ha za posamezen stroj v primeru individualnih naložb in 100 ha za posamezen 
stroj, v primeru kolektivnih naložb, ki je namenjen za učinkovitejšo rabo dušikovih gnojil. 
To je nesprejemljivo, kako lahko zahtevate za učinkovito rabo dušičnih gnojil tako visoko mejo – 60ha. 
Bistveno previsoko. Ali je navzdol smiselno omejevati? Saj zaradi majhnosti te investicije majhnim 
nedostopne.  
 
Potrebna odprtost tudi preko ukrepov SOPO ali KOPOP. Omejitev na ukrepe KOPOP ni relevantna. 
 
111 stran 
Jasno piše, da prihaja do prevelike gostote čebeljih družin na določenih območjih. Zanimivo. 
 
117 stran 
Naziv intervencije je storitve svetovanja…, med pogoji upravičenosti je svetovanje, pri obliki in stopnji 
podpore pa je navedeno delež sofinanciranja čebelarske opreme. Ni razumljivo kaj točno je predmet te 
intervencije. 
 
Višina podpor za nakup opreme v čebelarstvo naj bo enaka kot drugod max. 50 %.- na splošno naj velja za 
vse sektorje.  
 
SEKTORSKE INTERVENCIJE SADJE IN ZELENJAVA 
Sektorske intervencije morajo biti dostopne tudi individualnim kmetom in ne samo op-jem. Upravičeni 
stroški morajo biti priznani tudi kmetu in ne le op-jem, za katere se v tem dokumentu ugotavlja, da še 
nimajo niti delujočih operativnih programov. 
 
128 stran 
Vzpostavitev vzajemnih skladov: potrebna preučitev smotrnosti glede na kritično maso in potrebna 
sredstva. Potrebna torej analiza oz. študija smotrnosti. 
 
131 stran 
Integrirana pridelava: Intervencija mora biti namenjena tudi za individualne kmete!  
 
134 stran 
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Nujno je, da se ta sredstva omogočijo tudi posameznim kmetijam in ne le članom op-jev. 
 
 
 
135 stran 
Druga alineja podpora mora biti največ 50 % brez nadaljnjih izjem razen za primarni vod namakanja , enako 
na strani 137 4.2.219.3. - druga alineja. 
 
136 stran 
Naložbe za namen prilagajanja podnebnim spremembam: Nujno je, da se ta sredstva omogočijo tudi 
posameznim kmetijam in ne le članom op-jev, saj bo drugače razvoj pri teh kmetijah in v sektorju močno 
okrnjen. 
 
139 stran 
Ohranjanje tal: če se ne bo omogočilo črpanje sredstev za posameznika, bo ohranjanje tal ostalo zaradi 
pomanjkanja sredstev pri kmetih neizvajano. 
 
Enako za vse ostale ukrepe, ki so pogojeni z op-ji. 
 
4.2.27. INTERVENCIJA NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VKLJUČNO Z 
DIGITALIZACIJO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE 
 
156 stran  
5 alineja 3. odstavek  
Ta stavek se mora črtati, to ne pomeni, da se bo za bioplinarno uporabljala le gnoj ali gnojevka ustvarjena 
na KGM, ampak se bo kupoval ali vozil gnoj od drugod, najverjetneje perutninski gnoj iz Italije (kar se že 
dogaja), poleg tega se bo dodajala koruzna silaža in podobni energijske surovine, kar je nedopustno ob 
velikem pomankanju le teh. To zgodbo smo že doživeli, ne ponavljamo oz. delajmo novih napak.  
 
4. odstavek 
Omenjene so male kmetije, kje pa so srednje velike kmetije, bodo konkurenčne pri pridobivanju 
nepovratnih sredstev, te kmetije prav tako potrebujejo razvojne spodbude kot male kmetije. 
 
Sredstva naj se preusmerijo zaradi večje učinkovitosti in izkoriščenosti drugam. 
 
4.2.27. INTERVENCIJA NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VKLJUČNO Z 
DIGITALIZACIJO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE 
 
157 stran  
Poslovni načrt je obvezen samo za ZAHTEVNE naložbe piše v skupnih pogojih za vse pod intervencije – od 
katere vrednosti naložbe je naložba zahtevna? Drugih naložb se ne omenja, ne bodo sofinancirane? 
Zapisane so samo male kmetije in pogoji za njene naložbe in zahtevne naložbe? – ta pripomba velja za vse 
intervencije za naložbe 
 
Pri intervencijah »naložbe« so različni vstopni pogoji, pri tej intervenciji je SO najmanj 12.000 ter prihodek 
iz poslovanja najmanj 1,5 bruto minimalne plače (BMP)/PDM. Pri nekaterih drugih intervencijah je zapisan 
samo SO 12.000. Zakaj? Vstopni pogoji za intervencije »naložbe« morajo biti enaki. 
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Glavnina sredstev naj se nameni kmetijskim gospodarstvom (90%), ostalo drugim oblikam (10%). 
Ekvivalentno z odstotkom kmetijskih površin, ki jih obdelujejo.  
 
 
157 stran 
4.2.27.2. Pogoji upravičenosti 
Skupni pogoji upravičenosti za vse podintervencije. 
Upravičenec je moral v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis ustvariti standardni prihodek iz 
kmetijske dejavnosti v višini najmanj 12.000 eurov ter prihodek iz poslovanja na enoto vloženega dela v 
višini najmanj 1,5 bruto minimalne plače na zaposlenega v RS (ne velja za majhne razvojne kmetije) – SO 
12.000 EUR je zelo visok pogoj za kmetije, ki redijo krave dojilje in drobnico. 
 
159 stran  
Pogoji upravičenosti po posameznih pod intervencijah 
Manjka sklop B – srednje velike kmetije ne smejo biti v istem rangu kot velike kmetije. 
Izpuščene so srednje kmetije oz. kmetije B, preskočeno je iz A majhne kmetije na C druga alineja pravne 
osebe in... 
 
160 stran  
Stopnja podpore pri malih kmetijah se poveča, če je gre za naložbo mladega kmeta. Vstopni prag za 
mladega kmeta je 12.000 SO, male kmetije pa so definirane s prihodkom do 12.000 SO. 
 
Ali je tukaj vključeno dodatno 10-20% sofinanciranje za mlade kmete, ali se bo zapisalo pri vsaki intervenciji 
posebej? 
 
Zapisan je predlog, da stroški priprave vloge na javni razpis niso več upravičen strošek. Kakšen je argument?  
 
Sofinanciranje pri malih kmetijah - piše, da je dodatnih 10%, če je mladi kmet. Če je to mišljeno kot 
upravičenec za mladega prevzemnika, je kontradiktorno (mala kmetija je do 12.000 SO, za upravičence 
mladih kmetov pa bo meja na 12.000 SO).  
 
1 alineja črta se prva!  
– Stroški naložb v gradnjo hlevov in nakup pripadajoče opreme, razen za kmetijsko gospodarstvo, ki je 
razvrščeno na gorsko območje – do podpore morajo biti upravičene vse gradnje hlevov ne samo na 
gorskem območju 
– Odločno nasprotujemo. Kako bomo izvedli ukrep v posodabljanje hlevov, če ni podpore za to? 
Nedopustno. Financirali bomo bioplinarne in še kup drugih zgradb, nič pa v izboljšanje počutja živali. 
Sredstva za prilagoditev hlevov bi bilo potrebno povečati na 100 milijonov (dodatna nacionalna sredstva). 
 
Stopnje javne podpore za kmetije (ne velja za majhne kmetije) iz prejšnjega odstavka se lahko seštevajo, 
vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore je 5.000 eurov 
na vlogo.  
 
161 in 162 stran 
Podatki v tabeli 4.2.27.5 Znesek na enoto se ne ujemajo z podatki v poglavju Utemeljitev zneska na enoto. V 
tabeli so zneski za pod intervencijo B zapisani v pod intervenciji C. 
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Glede na to, da zelo izstopajo kmetije – pod intervencija B je nedopustno, da so v tabeli 4.2.27.6 Letna 
finančna alokacija sredstev, sredstva za kmetije – pod intervencija B skoraj izenačena z pod intervencijo C. 
Več sredstev mora biti dodeljenih kmetijam – pod intervencija B. 
Kako so bili izračuni narejeni? 
 
Zakaj ni sredstev 2023 in 2024, drugi sektorji to imajo? 
 
Tabela Letna finančna alokacija sredstev 
Pod intervencija B – kmetije imajo enako predvidenih sredstev kot C podjetja, v letu 2029 celo manj. To je 
nedopustno. C ukrep maksimalno 1.500.000 letno se prenese na  torej B – Kmetije pa 8.220.000. 
Izračuni niso pravilni, glede na preglednico na str. 161 
 
4.2.28. INTERVENCIJA V KOLEKTIVNE NALOŽBE V KMETIJSTVU …. 
 
164 in 165 stran 
Pri pogojih upravičenosti je navedeno, da upravičenec mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na JR 
ustvariti 1,5 MBP/PDM, predzadnja alineja na strani 164, na strani 165 pa je pogoj za člana skupine kmetov 
12.000 SO – kateri pogoj mora izpolnjevati član skupine kmetov? In kako se dokaže dohodek 
(knjigovodstvo)? 
 
Zapisano, da bodo podpore omogočile izboljšanje konkurenčnosti tudi za sektorje, za katere niso 
predvidena neposredna plačila – kateri so ti sektorji? 
 
165 stran  
Alineja 5 črta se 3. odstavek. 
 
4.2.29 INTERVENCIJA NALOŽBE V RAZVOJ IN DVIG KONKURENČNOSTI TER TRŽNE NARAVNANOSTI 
EKOLOŠKIH KMETIJ 
 
170 stran 
Zagotoviti je potrebno predelavo 25 % ekoloških proizvodov - katerih tistih, ki so predmet investicije ali 
vseh na kmetiji? 
 
Zakaj kmetije nimajo pogoja, da je potrebno najkasneje v tretjem koledarskem letu izpolniti obseg 
predelave ekoloških proizvodov, ki so opredeljeni v PN? 
 
Pri tej intervenciji ne bodo upravičene do podpore tudi male kmetije? 
 
Piše: če ima upravičenec najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na najožjem vodovarstvenem 
območju, je v okviru naložbe v ureditev hleva upravičen do podpore za naložbo v ureditev hleva na globoki 
nastilj oziroma tlačen gnoj. Omejevanje tukaj ni smiselno, saj mora upoštevati že predpisan režim in 
nitratno direktivo. Ne smemo mu predpisovati načina gradnje. 
 
170 stran  
Ekološke kmetije nimajo navedenih upravičenih stroškov v rastlinjake, namakanje, trajne nasade? 
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Do podpore niso upravičeni: stroški naložb v ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme, za kmetijsko 
gospodarstvo, ki je razvrščeno na gorsko območje. Upamo, da je tukaj izpadel RAZEN, drugače nesmiselno 
zapisano. 
 
In hkrati ni dopustno je, da so naložbe v hleve dovoljene samo na GORSKIH območjih. 
 
175 stran 
Splošni stroški bi morali pri izvedbi agromelioracij biti vključeni samo v deležu manj kot 10%. 
 
181 stran 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov naj sredstva poišče iz drugih virov. 
 

Specifični cilj 3 - Izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi 
 
Novo sodelovanje v shemah kakovosti: 

• ne sme se “siliti”, da bodo večino denarja pobrali o.p.-ji in s.p.-ji 

 
Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja med kmetijskimi pridelovalci in skupne promocije proizvodov 
iz shem kakovosti (SP, OP, združenja organizacij proizvajalcev). 

• Boljša organizacija dobavne verige - kako se bomo bolje organizirali, da bomo močnejši. Ker 
smo prvi člen, nam vsi dajo jasno vedeti, da smo šibki in majhni.  

• Vse se osredotoča na s.p.-je in o.p.-je, ne smemo pozabiti na dobre druge povezovalce na trgu - 
tudi nenazadnje dobre zadruge, povezane kmetije, ki skupaj prodajajo. 

• O.p.-ji so dobra stvar, če so dobro organizirani, če delujejo in imajo operativni program. S 
skupnim nastopom, dosežemo večjo ceno, če imaš fer odnos lahko razdelimo tudi dobiček. 
Vendar samo v kolikor so dobro zasnovani in delujoči. Ni vsaka oblika za vsak sektor in 
področje. V Sloveniji velja razmisliti o kakšni drugi obliki povezovanja. 

• Enak interes je potrebno združit v boju za boljšo ceno! 
 
201 stran 
Podprta bi morala biti tudi Integrirana pridelava sadja. 
 
203 stran 
Intervencija Eko regije naj se združi z intervencijami v sklopu LEADER. 
Kakšna so »pravila« za ekoregije? Kako široko, kdo vključen, kaj če kdo ne želi biti del, pa živi na tem 
območju…? Kdo je »skrbnik«? 
 

Specifični cilj 4 - Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni 
energiji 
 
Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil: 

• Bilančni dušik se z povečanjem proizvodnje na ha zmanjša. Podpiramo naložbe v mehanizacijo 
za optimalen vnos gnojevke z nizkimi izpusti, generalno po celotnem območju Slovenije. 

 
Izgradnja namakalnih sistemov: 

• Pridobitve dovoljenj za grajenje namakalnih sistemov morajo biti poenostavljene in hitre. 

• Na primaren vodovod se naj priključijo tudi kmetje za namene namakanja. 
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• V primeru, da ima kmetija zadostno količino vode za 2 ha kapljičnega namakanja ne potrebuje 
kmetija dovoljenj – zadostuje prijava na UE in sporočilo katere GERKE se bo namakalo ter vodni 
vir.  

 
226 stran   
7 alineja se črta - nedopustno je uporabljati pridelke iz njiv, travinja za bioplinarne. 10 prostorninskih 
odstotkov nihče ne bo mogel kontrolirati. Nedopustno je uporabljati pridelke iz njiv za bioplionske naprave. 
To nikakor ne sme sprejeti.  
 
225 stran 
4 alineja se črta, nihče ne mogel kontrolirati zmogljivost bioplinskih naprav. 
 
229 stran   
4.4.8.6. preveč sredstev za OVE letno. 
 
4.4.9. INTERVENCIJA NALOŽBE V PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE PRI TRAJNIH NASADIH 
 
230 stran  
V opisu intervencije je zapisano, da je predmet podpore ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov, 
vinogradov in hmeljišč s sajenjem sort, ki so tolerantne na bolezni, škodljivce in sušo ter ureditev trajnih 
nasadov sadovnjakov, oljčnikov, vinogradov in hmeljišč ob hkratni postavitvi mrež proti toči oziroma 
nakupu opreme, ki prispeva k zaščiti trajnih rastlin pred nizkimi temperaturami – na hmeljiščih se ne 
uporablja mreža proti toči, prav tako ne oroševanje. Ali se predvideva kakšna druga oblika za hmeljarje in 
ostale trajne nasade, ki so tu izključeni? 
 
231 stran  
V opisu meril se bo ocenjeval obseg namakanih površin, med upravičenimi stroški pa namakanja ni 
navedenega? Navedene tudi ni opreme za oroševanje temveč samo mehanizacija za namen zaščite pred 
slano? 
 
4.4.10 INTERVENCIJA NALOŽBE V UČINKOVITO RABO DUŠIKOVIH GNOJIL 
 
233 stran  
Pri opisu intervencije je zapisano, da presegajo minimalne zahteve za uporabo gnojil in FFS – kako se to 
določa? 
 
234 stran 
Za individualno naložbo je pogoj, da se pod intervencija KOPOP nizki izpusti izvaja na 60 ha KZU – samo 
velike kmetije bodo upravičene do podpore, tudi pogoj za kolektivne naložbe 100 ha KZU vključenih v pod 
intervencijo KOPOP nizki izpusti je zelo visok. Previsoki pragovi. 
 
Ali se morajo v primeru kolektivne naložbe vsi kmetje vključiti v KOPOP, tako kot pri individualnih? 
 
235 stran 
Merila za izbor – navedena je površina KZU – če je pogoj, da se pod intervencija KOPOP nizki izpusti izvaja 
na 60 ha KZU, naj točke v merilu prinesejo tudi ha KZU vključeni v KOPOP – nizki izpusti. Previsoki pragovi. 
Smiselno, da ni omejeno. 
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242 stran 
Pri stopnjah podpore je zapisana maksimalna podpora 90 % (vendar je s seštevkom možno doseči zgolj 80 
%) – stopnja podpore je previsoka (kot že opisano). 
 

Specifični cilj 5 - spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega gospodarjenja z naravnimi 
viri, kot so voda, tla in zrak 
 
Ekološko kmetovanje 

• Komponenta pridelka. GVŽ/ha mora biti minimalno 0,3 (v visokogorju in na krasu), drugod 0,5! 

 
Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in aplikacijo FFS 

• Zakaj hranila, katera hranila (trosilci organskih gnojil)?  

• Za FFS podpiramo. 

• Tekoči dušik? 

 
KOPOP: 

• Edino sprejemljivo posamično izvajanje ukrepov in ne paketno! 

• Ali obstaja resen argument zakaj trenutni sistem sedaj ni ustrezen? Potrebno je ukrepe 
sestavljati tako, da bodo kmetu dostopni in dosegljivi. Raznolikost kmetij nam ne bo 
omogočala, da bomo lahko koristili ukrepe. 

• Manj ukrepov, bolj finančno podprti in kmetu dostopni. 

 
Plačilo Natura 2000: to plačilo bi moral prevzeti MOP, saj je za področje, ki ga pokrivajo oni. 
 
SOPO: Ukrepi morajo biti finančno pravilno ovrednoteni in zanimivi za kmeta. 
 
246 stran 
KOPOP: Ukrepi morajo biti finančno pravilno ovrednoteni in zanimivi za kmeta. 
 
Potrebni ukrepi za travnike (npr. višja košnja). 
 
248 stran 
Preglednica gnojenje XXXX? Preglednica ni definirana. 
Močno omejevanje navzdol, kar omejuje posamezne kulture. 
Pri oblikovanju predpisov mora biti vključen predstavnik kmetov. 
 
294 stran  
Na podlagi česa so določeni datumi? Ali so tudi izvedljivi? 
 
250 stran  
Traviščni habitati metuljev – kako se določa habitate (metulji letajo). 
 
251 stran  
Visokodebelni travniški sadovnjaki – zapisano, da se lokacija v obdobju trajanja obveznosti lahko spreminja 
– kako je to možno pri trajnih nasadih? 
 
253 stran  
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Med tradicionalne pasme se naj dodata tudi lisasta in rjava pasma. 
 
256 stran  
Zmanjšanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v pridelku sadja in grozdja – pri FFS-jih smo že sedaj znotraj 
EU nekonkurenčni (v vseh pogledih). 
 
261 stran  
Habitati ptic – kot merilo je zapisan pojoči samec: kako je to preverljivo? 
 
4.5.3. INTERVENCIJA EKOLOŠKO KMETOVANJE 
 
265 in 266 stran 
Meja 1 panj čebelje družine je bistveno prenizka in lahko vodi v poustvarjanje pogojev. 
 
4.5.4 INTERVENCIJA NALOŽBE V NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE ZA OPTIMALNO UPORABO HRANIL IN 
TRAJNOSTNO RABO FFS 
 
271 stran  
V pogojih upravičenosti je navedeno, da mora biti upravičenec vključen v pod intervencije SOPO. 
Visokodebelni travniški sadovnjak…. Kakšno povezavo imajo visokodebelni travniški sadovnjaki z 
mehanizacijo za optimalno rabo hranil in trajnostno rabo FFS? 
 
Potrebno je vključiti vse trajne nasade. 
  
272 stran  
Merila -  zopet je navedena samo površina KZU, zakaj ni površina vključena v izvajanje SOPO, ki so pogoj za 
to intervencijo? 
 
285 stran 
Namesto opustitve uporabe herbicidov v trajnih nasadih naj se dodajo ukrepi za ptičje hišice, netopirnice, 
hoteli za žuželke. Zagotovo bi to kmetje bolj izvajali. 
 
Smiselno uvesti tudi ukrep izmeničnega mulčenja – mulčenje vsake 2. vrste. 
 
4.6.5. INTERVENCIJA PLAČILA NATURA 2000 
 
291 stran  
Kdo določi kaj je upravičeno in na kak način. Kako se preverja. Naj prevzame MOP, tisti ki določi pogoje. 
 

Specifični cilj 6 -Prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti 
 
INTERVENCIJI 4.6.6 in 4.6.7 imata predvidenih veliko sredstev glede na druge intervencije, pa sta vezani na 
določena območja, kjer se bodo lahko izvajale naravovarstvene pod intervencije  iz SN  2023 – 2027. Naj ta 
del prevzamejo drugi viri financiranja. 
 
Intervencija izvajanje ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih območij 
 
Stran 308 



 

22 

 

Ni jasno razvidno kakšna so merila za izvajanje kmetijskih praks. Presplošno zapisano. 
 

Specifični cilj 7 - Privabljanje mladih v poklic kmeta in zadrževanje mladih kmetov v tem poklicu 
ter spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih 
 
Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov: 

• 3 leta izvajanje ciljev + 5 let obveznost oddajanja zbirne vloge in ohranitev nosilca 
 
4.7.1. INTERVENCIJA PODPORA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTEV MLADIH KMETOV  
 
312 stran 
KMG s katerim upravičenec vstopa v intervencijo dosega najmanj 12.000 EUR in največ 165.000 EUR 
standardnega prihodka (SO). V intervencijo lahko vstopi tudi mladi kmet, ki ima manj kot 12.000 EUR, če s 
knjigovodskimi izkazi v letu objave javnega razpisa izkaže prihodek, ki presega to mejo; 
 
To je previsoka meja SO, če bodo koeficienti enaki kot jih trenutno uporabljamo za izračun SO-jev, bo kar 
nekaj kmetij pod to mejo, le te kmetije pa načeloma ne vodijo knjigovodstva na kmetiji. Tudi zgornja meja 
za trajne nasade zelo omejujoča (že pri 14 ha). 
 
Zapisano, da je upravičenec vodja KMG, kar pa še ni definirano. 
 
Zavzemamo se za razširitev oz. opustitev 24 mesečnega pogoja za nosilstvo.  
 
Predlagamo ohranitev dosedanjega sistema z dvakratnim izplačilom (prvi del 80 % in drugi del 20 %). 
 
4.7.2. INTERVENCIJA DOPOLNILNA DOHODKOVNA PODPORA ZA MLADE KMETE 
 
Stran 317  
Plačilo zelo nizko – potrebno zagotoviti več sredstev. 
 

Specifični cilj 8 - Spodbujanje zaposlovanja, rasti, enakosti spolov, socialne vključenosti in 
lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim 
gozdarstvom 
 
LEADER in Razvoj vasi po konceptu Pametnih vasi s poudarkom na kulturni dediščini: 

• Vsebina naj se združi, 

• ukrepa naj se vsebinsko dopolnjujeta, 

• del sredstev naj se preusmeri v (npr. dobrobit živali, medgeneracijsko sodelovanje). 

• Ukrepu LEADER naj se nameni natanko 5% sredstev ovojnice (in niti odstotka več). 

• Pri projektih morajo biti vključeni vsaj trije kmetje. 
 
Projekti morajo biti trajnostni, tudi po zaključku trajanja projektov. 
 
Pri projektih je možna dodelitev predplačil, kar bi bilo smiselno pri vseh investicijskih intervencijah. 
Ključno je, da se poiščejo dodatni viri financiranja iz drugih skladov. 
Vsaj 90% mora biti namenjenih aktivnostim projekta in pripravi največ 10%. 

 



 

23 

 

Podpora za naložbe v vzpostavitev nekmetijskih dejavnosti vključno z biogospodarstvom: 
• Kaj točno so investicije, ki bodo podprte? 

• Veliko sredstev, pa ne vemo točno, kaj je to? 

• Sredstva bi se lahko preusmerila v pavšalno nadomestilo za kmeta, ki je zavarovan iz kmetijske 
dejavnosti. 

 
Navedeno, naj se biomasa prvenstveno uporablja za hrano živali, zato to potrebno zagotoviti tudi iz vidikov 
kontrol in nadzora. 
 
Sekundarnega pomena. 
 

Specifični cilj 9 - Izboljšanje odziva kmetijstva EU na potrebe družbe na področju hrane in 
zdravja, vključno z varno in hranljivo trajnostno pridelano hrano, zavrženo hrano ter dobrobitjo 
živali 
 
Dobrobit živali: 

• Sredstva iz kapice in pametnih vasi se lahko delno preusmerijo sem. 

• Stopnje sofinanciranja naj so nižje, saj bo tako podprtih več investicij. 
 

Intervencije za zmanjšanje rabe protimikrobnih zdravil/antibiotikov in ohranjanje njihove učinkovitosti: 
• Ni alternative! 

• Ali so tukaj vključene posodobitve hlevov? 

• Zagovarjamo dejstvo, da imamo že sedaj zelo okrnjen seznam antibiotikov. Smo ostro proti 
visokemu % zmanjšanja. Že 20 % je preveč. Ne pristanemo na zmanjšanje. 

• Paketa dovoljenja vseh registriranih sredstev tako pri antibiotikih kot FFS-jih.  

• Potreben tudi monitoring spremljanja zdravja živali (samo tako bomo lahko dokazali, da 
zmanjšujemo rabo antibiotikov). Podobno kot je to urejeno v Avstriji. 

 
333 stran 
DŽ govedo samo paša - mora bi razširiti nabor, udobje v hlevu prezračevanje, svetloba… Glede na Indeks 
ustreznosti reje živali (IURŽ). 
Predlagamo tudi, da se dodajo izpusti (ki predstavljajo edino možnost za tiste z vrisanimi habitati, 
razpršenimi gerki…). 
 
334 stran 
Pri paši goveda vrisani habitati omejujejo izvajanje dobrobiti, saj ni možno zagotoviti 120 dni paše (npr. 
metulji). 
 

Horizontalni cilj - Posodobitev sektorja s spodbujanjem znanja, inovacij in digitalizacije v 
kmetijstvu in na podeželju ter njihovega prevzemanja 
 
Podpora za projektne ideje in projekte EIP: 

• NUJNO potrebni so UČINKI! Uporabni za kmeta! Specialnih znanj ni več. Tisti, ki so šli naprej - ne 
dobijo več znanj ki jih potrebujejo za razvoj.  

• Vodeno mora biti s strani kmetov. 
• Delo in ura kmeta mora biti ovrednoteno enakopravno z ostalimi partnerji (ENAKOpravnost 

partnerjev). 
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• Sredstev glede na učinke v praksi bistveno preveč. 
• Na projektih so eni in isti kmetje, moralo bi biti bolj diverzificirano in dostopno vsem kmetijam. Tudi 

znanje bi se tako bolj razširilo. 
• Kmetija je lahko vključena v največ 2 EIP projekta na programsko obdobje. 
• Rezultati morajo biti uporabni in DOSTOPNI VSEM kmetom. 

 
Demonstracijski projekti: 

• Kazalniki potrebujejo merljive učinke.  
• Ni popolnoma razvidno, kaj je vključeno. 

 
354 stran  
Vključiti se mora tudi panožne krožke ter organizacije rejcev oz. druge organizacije kmetov. 
 
Vavčersko svetovanje: Nasprotujemo uvedbi vavčerskega svetovanja, saj obstaja velika nevarnost 
razdrobitve sredstev in neučinkovitosti sredstev. Potrebno nadgraditi obstoječ sistem javne službe 
kmetijskega svetovanja. Za naveden sistem bi bila potrebna izdatna sredstva, težko pa je tudi merjenje 
ciljev in uspešnosti posameznih svetovanj. 
 
Sredstva naj se namenijo prenosnikom kmetij (za medgeneracijsko sodelovanje), saj bomo le tako omogočili 
trajnostne prenose kmetij. 
 
Intervencija je nesmiselna, saj ni jasno razvidno, kaj se bo podprlo! 

 
4.10.1. Medgeneracijski prenos znanja 

• Sprememba imena: Medgeneracijsko sodelovanje. Povečati sredstva (minimalno na 10.000 €/letno 
(bruto znesek za prejemnika sredstev) za dobo 5-ih let).  

• Sredstva iz kapice se lahko delno preusmerijo sem. 
 
Biti mora jasno definirano kdo je upravičenec in pod kakšnimi pogoji, administrativno nezahtevno ter 
dostopno za izvajanje. 
 
Poročilo mora biti standardizirano in vodljivo za izpolnjevanje. Potrebna opredelitev sestavnih delov letnega 
poročila. 
 
Kaj in v kakšni (obligatorni) obliki je dogovor o sodelovanju? 
Neobvezna a priporočljiva udeležba na izobraževanju o prenosu – kaj to pomeni? 
Spodbuda mora biti dohodkovno primerna. 
 
Minimalna starost 55 let, sredstev pa toliko, da se pokrijejo prispevki za prenosnika in primeren dohodek 
(ekvivalenten pokojnini oz. plači) na upravičenca za 5 let (cca. 500 eur neto na mesec).  
 
Še je čas, da nam prisluhnete in da skupaj poiščemo perspektive slovenskega kmetijstva. Še imamo možnost 
in priložnost. Stopimo skupaj in (so)oblikujmo kmetijstvo, ki ga želimo kmetovati in dostojno živeti. To ni 
samo naša pravica, to je naša odgovornost. 
 

 
S spoštovanjem! 

Zavezništvo za kmetijstvo 
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Predsednik Sindikata kmetov Slovenije,  
Anton Medved 

 

 

 

 

 

Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, 

Anja Mager                

 

 
Predsednica Zveze kmetic Slovenije, 

Irena Ule 
 
 
 
 
 
 
 

Predsednik Zveze prašičerejcev Slovenije, 
Alojz Varga 

 
 

Predsednik Zveze društev rejcev drobnice Slovenije, 
Roman Savšek 

 
 

 
 

 
 

Predsednik Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, 
Primož Pevec 
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Predsednik Društva rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji,  
Gašper Napotnik 

 
 
 
 
 
 
 

Predsednik Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije,  
Tomaž Modic 

 
 
 

 
 
 
 

Predsednik Društva rejcev govedi za meso Slovenije, 
Damjan Žužek  

 
 
 
 
 
 

 
Predsednik upravnega odbora Govedorejskega poslovnega združenja z.o.o., 

Marko Dolinar 

 

 

 

 

 
Koordinator Združenja družinskih vinogradnikov - vinarjev Slovenije, 

Mateja Kocjančič 
 
 
 

 
 
 
 
 

Predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – Vinis, 
Alojz Toplišek 
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Predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, 
Milan Brence 

 
 
 
 
 
 

Predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, 
Marjan Hren 

 
 

 
 


