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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Dunajska cesta 22 
1000 Ljubljana 
 

Ljubljana, 25. november 2021 
 
 

Zadeva: STALIŠČA IN KOMENTARJI ZAVEZNIŠTVA ZA KMETIJSTVO  
na 2. objavljen predlog Strateškega načrta za SKP 2023-2027 
 
 

KLJUČNI POUDARKI, KI JIH NASLAVLJAMO SKOZI DOKUMENT 
 
- Potrebno zagotoviti zadostna sredstva – trenutno, jih je glede na potrebe občutno premalo. 

 
- Podpiramo plačila prvih hektarjev za vsa kmetijska gospodarstva. 

 
- Naj so za vse sektorje enaki vstopni pogoji - 3 GVŽ na kmetijo.  
 
- Zagovarjamo rojeno, rejeno v Sloveniji pri vezani dohodkovni podpori za rejo govedi. 

 
- Moramo poudariti, da smo nad definicijo aktivnega kmeta izjemno razočarani. Pogovori in 
usmeritve, ki smo jih imeli na začetku pogajanj so bili veliko bolj ambiciozni, zato izražamo naše 
razočaranje, saj se na definiciji ni naredilo nič in seveda pričakujemo, da se bo definicija aktivnega kmeta v 
prihodnje natančno in strateško definirala, tudi preko Zakona o kmetijstvu. 
 
- Definiranje kmeta. »Kavč kmetje« ter kmetijska gospodarstva z nad 500 ha, bi morale preživeti od 
trga in v manjši meri biti odvisne od ukrepov kmetijske politike. Zato ponovno pozivamo, da se uvede 
degresija pri ukrepih SOPO in KOPOP, ki sta prostovoljna ukrepa in ju je potrebno zaradi »pravičnosti« 
omejiti z degresijo, ki se začne pri 100 ha in znaša 25 % sredstev degresije za vsakih nadaljnjih 100 
hektarjev. 
 
- Popolnoma se zavedamo, da je ovojnica omejena in je doseganje okoljskih in podnebnih ciljev 
izrednega pomena, vendar se nam zdi 25 % sredstev I. stebra za SOPO plačila preveč. Smiselno se nam torej 
zdi, da uporabimo rabat iz drugega stebra, saj višji % pri SOPO ukrepih znižuje osnovno dohodkovno 
podporo na hektar, nikjer pa ni podatkov o ovrednotenjih in »privlačnosti« ukrepov SOPO za izvajanje za 
kmete. Potrebno je zasledovati tudi zmanjšanje števila ukrepov z vidika učinkovitosti vključevanja kmetov in 
zmanjšanja administracije. Prav tako morajo biti KOPOP in SOPO ukrepi takšni, da se posamezne 
intervencije med SOPO in KOPOP ne izključujejo. 
 
- Naj znova izpostavimo razočaranje in ostro kritiko nad predstavitvijo dolgo obljubljenih 
ovrednotenj, ki so ostala za kmete nedosegljiva in nepoznana, kar je za nas popolnoma nesprejemljivo, saj 
kmetje ne moremo predvidite izgub oz. možnosti v prihodnjem obdobju. 
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- Optimalna višina košnje + Uporaba dodatkov za zmanjšanje emisij amonijaka iz organskih gnojil + 
Stabilizatorji dušika v gnojevki: naj se namesto teh ukrepov oblikuje ukrep Krogotok hranil na nivoju kmetije 
(predstavljen spodaj). 
 
- Med tradicionalnimi pasmami nista vključeni lisasta in rjava pasma, ki sta tradicionalni in ogroženi 
pasmi. Naj se dodeli plačilo za tradicionalne pasme in sicer za lisasto in rjavo pasmo. 

  

GENERALNE PRIPOMBE 
 
Dokument je občutno predolg in v tem kratkem časovnem obdobju smo imeli občutno premalo časa, da bi 
se vsebini lahko dovolj intenzivno posvetili. Kljub temu v dokumentu še vedno zaznavamo nejasnosti in 
nekonsistentnost.  
 
Ukrepi morajo biti primerno ovrednoteni, enostavni za izvajanje, administrativno nezahtevni in dostopni 
kmetu. Še vedno nimamo ovrednotenja in preračunov – katere zahtevamo že od začetka priprave 
strateškega načrta, torej ne vemo preceniti, koliko bodo ukrepi kmetu zanimivi, kar je izjemno neodgovorno 
in nedopustno z vaše strani. Za kmete je namreč ključno, da so posamezni ukrepi ovrednoteni in da si lahko 
preliminarno preračunamo ukrepe, ki bi bili za kmetijo relevantni, saj lahko le tako prilagodimo svoj način 
kmetovanja ter strategijo kmetije. Za kmete je tudi ključna promocija ukrepov, da se kmetije in kmetje 
lahko prilagodimo. Zato nas zanima kakšno strategijo promocije boste izbrali pri ozaveščanju sprememb, ki 
nas čakajo? 
 
Naj ponovno izpostavimo definiranje kmeta. »Kavč kmetje« ter kmetijska gospodarstva z nad 500 ha, bi 
morale preživeti od trga in v manjši meri biti odvisne od ukrepov kmetijske politike. Zato ponovno 
pozivamo, da se uvede degresija pri ukrepih SOPO in KOPOP, ki sta prostovoljna ukrepa in ju je potrebno 
zaradi »pravičnosti« omejiti z degresijo, ki se začne pri 100 ha in znaša 25 % sredstev degresije za vsakih 
nadaljnjih 100 hektarjev. 
 
Za OMD je potrebno urediti točkovanje in primerno ovrednotiti po novih kalkulacijah. 
 
Strateški načrt je v predlagani obliki zelo okoljsko in podnebno ambiciozen, vendar bo za njegovo realizacijo 
potrebno bistveno več finančnih sredstev, saj bodo ukrepi le tako za kmete primerno podprti in izvajani. 
 
Imeli smo izjemno priložnost, da si sestavimo enostaven SKP, usmerjen in pisan na kožo kmetu. Kar smo 
dobili je torej podoben SKP kot prej, z bistveno več okolijskimi ukrepi in veliko razdrobljenostjo intervencij, 
primarna funkcija kmetijstva – pridelava hrane, pa se izgublja.  
 

DEFINICIJA AKTIVNEGA KMETA 
 
Moramo poudariti, da smo nad definicijo aktivnega kmeta izjemno razočarani. Pogovori in usmeritve, ki 
smo jih imeli na začetku pogajanj so bili veliko bolj ambiciozni, zato izražamo razočaranje, saj se na definiciji 
ni naredilo nič in seveda pričakujemo, da se bo definicija aktivnega kmeta v prihodnje natančno in strateško 
definirala, tudi preko Zakona o kmetijstvu.  
 
Negativno listo je potrebno razširiti in posodabljati vsako leto! 
 
Potrebno preveriti ali je smiselno razširiti negativno listo na vse dejavnosti SKD razen kmetijstva. Ali to 
predstavlja nezanemarljivo administrativno breme in zamike pri izplačilih za vse kmete. 
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Na negativno listo vključiti tudi lovstvo.  
 
Finančni prag 5.000 eur do katerega se vsi kmetje štejejo kot aktivni kmetje je previsok, zato predlagamo 
znižanje praga na 3.000 eur. Smiselno preverjanje pa bi bilo že pri 1000 eur. 
 
Nosilci KMG, ki izvajajo dejavnost na negativni listi bodo lahko svojo aktivnost dokazali na podlagi dohodka 
iz naslova kmetijske dejavnosti, ki mora znašati vsaj eno tretjino vseh dohodkov na KMG. Tretjina vseh 
dohodkov je premalo, zato zahtevamo dvig za dokazovanje  na več kot polovico sredstev ( vsaj 51%).  
 
Potrebno povečati inšpekcijski nadzor: kdo dejansko obdeluje zemljo (dokazila o porabi repromateriala, 
računi…). 
 

2 STRATEŠKI POUDARKI  
 
V strateškem načrtu je navedena Analiza vpliva sprememb nekaterih ukrepov SKP po 2023 na kmetijske 
sektorje in na tipična kmetijska gospodarstva izvedena s pomočjo modela kmetijskih gospodarstev, 
Biotehniška fakulteta, ki pa ni nikjer dostopna oz. priložena. Prosimo za posredovanje dokumenta z analizo. 
 

3 OCENA POTREB IN INTERVENCIJSKA STRATEGIJA 
 
Str. 86:  
Metanu se pripisuje bistveno pretiran delež k izpustom emisij iz kmetijstva, saj nova dognanja ta delež 
precej znižujejo. Prosimo za ponovno preučitev podatkov.  
(Frank Mitloehner: https://clear.ucdavis.edu/news/methane-has-been-achilles-heel-cattle-emissions-it-
may-be-part-climate-solution; Pečnik, Ž., Jeretina, J., Verbič, J., Kmetijski institut Slovenije: Vpliv mlečnosti, 
plodnosti in telesne mase krav molznic na intenzivnost izpustov toplogrednih plinov pri prireji mleka, 
Erjavčevo Zadravčevi dnevi 2021). 
 

5 ELEMENTI, SKUPNI VEČ INTERVENCIJAM  
 
Pri upravičencih je navedeno Upravičenci lahko pridobijo podporo iz naslova nepovratnih sredstev samo za 
eno naložbo za isti namen, kar podpiramo, vendar je potrebno dodati izjemo za sadjarje in vinogradnike, ki 
ob novih nasadih s tem lahko izgubijo možnost pokritja s protitočnimi mrežami oz. namakalnimi sistemi. 
 
Sredstva naj se po sklopih A, B in C razdelijo ekvivalentno glede na del površin, ki jih obdelujejo. Pri tem naj 
poudarimo, da pravne osebe obdelujejo 5 % kmetijskih površin, zato naj so tudi sredstva pravnim osebam 
namenjena v tem okvirju. Razdelitev sredstev naj je takšna za vse vrste razpisov. 
 
 

PRIPOMBE NA STRATEŠKI NAČRT 2023 - 2027 PO STRATEŠKIH CILJIH 
 

6 NEPOSREDNA PLAČILA, SEKTORSKE INTERVENCIJE IN INTERVENCIJE RAZVOJA 
PODEŽELJA, DOLOČENE V STRATEGIJI 
 

Podpiramo prerazporeditveno plačilo, kjer naj se sredstva razporedijo na vse kmetije za prve hektarje. 
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Zagovarjamo maksimalni rabat, ki ga država lahko ima. Rabat, ki bo predstavljal enotno plačilo na hektar, in 
pomenil plačilo vsaj cca. 190 eur po hektarju. Vsi okoljski in podnebni ukrepi pa morajo biti primerni za 
izvajanje in seveda tudi primerno ovrednoteni, saj bodo le tako realizirani, zastavljeni cilji pa doseženi. 
 

6.1 Intervencija Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost  
 
Popolnoma se zavedamo, da je ovojnica omejena in je doseganje okoljskih in podnebnih ciljev izrednega 
pomena, vendar se nam zdi 25 % sredstev I. stebra za SOPO plačila preveč. Smiselno se nam torej zdi, da 
uporabimo rabat iz drugega stebra, saj višji % pri SOPO ukrepih znižuje osnovno dohodkovno podporo na 
hektar, nikjer pa ni podatkov o ovrednotenjih in »privlačnosti« ukrepov SOPO za izvajanje za kmete. 
Potrebno je zasledovati tudi zmanjšanje števila ukrepov z vidika administracije. 
Naj znova izpostavimo razočaranje ostro kritiko nad predstavitvijo dolgo obljubljenih ovrednotenj, ki so 
ostala za kmete nedosegljiva in nepoznana, kar je za nas popolnoma nesprejemljivo, saj kmetje ne moremo 
predviditi izgub oz. možnosti v prihodnjem obdobju. 
 

6.2 Intervencija Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost 
 
Podpiramo plačila prvih hektarjev za vsa kmetijska gospodarstva. 
Kot alternativa bi bilo bolj smiselno, da dajemo dodatno podporo tistim, ki pridelujejo in dosežejo določen 
prag standardnega dodatka. Če dajemo samo na površine ne dosežemo nič. 4.000 eur SO bi bila primerna 
meja (spodnja) in 12.000 eur (zgornja) oz. dokazovanje z računovodskimi izkazi, v kolikor so izven meja. 
V kolikor je meja izražena samo v ha, obstaja veliko tveganje, da bo še težji dostop do kmetijskih zemljišč, 
saj bo to dodatna stimulacija za zadrževanje kmet. zemljišč v rokah tistih, ki so “kavč kmeti”. 
 

Proizvodno vezane podpore: 
 
Težko je odgovoriti na vprašanje Kaj je tisti pravi vstopni prag, brez dodanih tabel in analiz, kaj to pomeni, 
koliko kmetij oz. živali je vključenih. Zagovarjamo povečanje praga do mere, da podpremo tiste, ki dajejo 
proizvode na trg. Delovno intenzivne kmetije. 
 
Naj so za vse sektorje enaki vstopni pogoji - 3 GVŽ na kmetijo.  
  

6. 3 Intervencija Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice  
 
Za sektor drobnice je potrebno dvigniti procent ovojnice iz 0,8 na 1,2 %. Sredstva se prenesejo iz ostalih 
treh sektorjev. Predlog je usklajen z ostalimi sektorji znotraj zavezništva. 
 

6.4 Intervencija Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi  
 
Rojeno, rejeno v Sloveniji.  
 
Smiselne bi bile tudi klavne privesnice (do 30 mesecev starosti ob zakolu) in telice. Zaradi podpore in 
stimulacije slovenskih telet, ki bi jih tako lahko bilo več.  
 

6.6 Intervencija Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih  
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Podpora za krave molznice bi morala biti vsaj 120 eur, ampak ne 8 % nižje kot je pri kravah dojiljah, saj se za 
dojilje nameni vsem območjem (po celotni Sloveniji), za krave molznice pa izključno na gorsko višinskem 
območju.  
Od kod podatek 36.000 krav molznic, če je iz sedanjih prejetih sredstev potem ni za vse. Je podcenjena 
številka. Saj v sedanjem delu prvesnice niso bile vključene.  
Pogoj za kravo molznico je oddaja mleka vsaj 5167 kg letno  Predlagamo, da ostane enako kot je navedeno. 
Če kmetija oddaja manj kot je povprečno določeno mlečnost lahko sorazmerno temu uveljavlja za krave 
dojilje 
Ali so gorska območja enaka kot doslej? 
Število upravičenih živali na dan vnosa zahtevka je tisto, do katerih je upravičen za to plačilo. Na dan 
kontrole pa ne sme biti manj živali v hlevu, da se zadosti temu upravičenemu številu živali (z upoštevanjem 
višje sile). 
Zakaj morajo biti krave mlajše od 15 let? 
Ni zajeta prva laktacija, kar mora biti vključeno. 
 

Intervencija Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline  
 
Na strani 8 naj se doda: Mulčenje ni dovoljeno - spravilo pridelka je obvezno! 
 

6.8 Intervencija Shema za podnebje in okolje  
 
Naj je podana možnost takšnih ukrepov, da vsi različni tipi kmetij lahko vstopijo v vsaj en ukrep in zelo 
pomembno, SOPO in KOPOP se naj ne izključujejo.  
Ključno, da so ukrepi enostavni in administrativno nezahtevni. 
Kako ustrezno podkrepiti z znanstvenimi dokazi, da bodo ukrepi upravičeni? 
Kaj se zgodi, če kateri ukrep ne bo šel skozi? Ali se ostali višje ovrednotijo ali se poišče primerljive 
nadomestne ukrepe? 
 
TRAVINJE 
Ukrepi se ne smejo izključevati med seboj. Smiselno pa se nam zdi, da se nabor ukrepov zmanjša in da se 
določeni združijo. Ponovno opozarjamo, da morajo biti ukrepi za smiselnost izvajanja ovrednoteno 
primerno.  
 
Naš predlog: 
Ekstenzivno travinje se naj združi z Tradicionalna raba (pogoji izvajanje se naj združitvi primerno 
prilagodijo). 
 
Zaradi prevelikega nabora ukrepov predlagamo izločitev ukrepa Pisan travnik. 
 
Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak na trajnem travinju je ukrep, ki naj ostane. 
 
Optimalna višina košnje + Uporaba dodatkov za zmanjšanje emisij amonijaka iz organskih gnojil + 
Stabilizatorji dušika v gnojevki: naj se namesto teh ukrepov oblikuje ukrep Krogotok hranil na nivoju 
kmetije (predstavljen spodaj) → za smiselnost izvajanja tudi tu mora biti ovrednoteno primerno. 
 
Osnutek predloga ukrepa: »KROGOTOK HRANIL NA NIVOJU KMETIJE (ki mora biti še dodelan)! 
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• Namen: Ohranjanje humusa v tleh in rodovitnosti tal – krogotok hranil na nivoju kmetije na osnovi 
(analize tal) gnojilnega načrta ter povečanje količine ter kakovosti voluminozne krme s trajnega 
travinja z večjim deležem beljakovin. 

• Zahteve za izvajanje: 
- Ohranjanje stabilnih pridelkov na travinju in s tem vezavo več CO2 v tleh, zaradi bolj razvitega 

koreninskega sistema. 
- Vračanje organske mase preko živinskih gnojil (neprebavljena krma je osnova za tvorbo 

humusa v tleh). 
- Prepoved preoravanja travinja v tem finančnem obdobju z namenom ohranjanja humusa in 

pestrosti življenja v tleh. 
- Obtežba s travojedimi živalmi. 

• Učinki: 
- Ohranjanje in povečanje humusa v tleh in učinkovitejša vezava CO2. 
- Povečanje rodovitnosti tal. 
- Povečanje pestrosti življenja v tleh. 
- Povečuje biodiverziteto, kajti z višjo košnjo ohranjamo tiste vrste trav in meteljnic, ki imajo 

višje razrast išče. 
- Preprečimo poškodbo travne ruše in uničenje drobnoživk v travni ruši. 
- Višja košnja ohranja več listne mase, zato se rastline hitreje obraščajo, zemlja in drobnoživke 

so v večjem zavetju. 
- Zmanjša se izhlapevanje vode iz tal. 
- Pri gnojenju z gnojem gnojevko in mineralnimi gnojili je manjše izhlapevanje amonijaka, 

ostanki listne mase zadržijo in vežejo nase več amonijaka. 
- Krma je manj onesnažena z zemljo ( v zemlji so lahko prisotni klostridiji). 
- Varovanje tal pred degradacijo oziroma erozijo. 
- Povečanje zadrževanja vode v tleh. 
- Varovanje voda (na inštitutu za kmetijstvo in okolje v Gumpensteinu v Avstriji so ugotovili, da 

pri gnojenju z organskimi gnojili in do potreb rastlin še z mineralnimi gnojili (kroženje hranil,  
ne tvegamo obremenitve voda z nitrati, medtem ko pri ekstenzivni rabi ali zlasti pa pri ne rabi 
travinja, kljub ne gnojenju je bila  za 20-kratna večja koncentracija nitratov na globini 90 cm). 

- Povečanje količine in kakovosti voluminozne krme s trajnega travinja. 
 

NJIVE 
Ukrep Naknadni posevki in podsevki naj se združi z ukrepom Ozelenitev njivskih površin preko zime. 
 
Zaradi prevelikega nabora ukrepov bi bilo morda smiselno izvzeti ukrep Medoviti posevki oz. naj je ta ukrep 
plačan iz ovojnice za čebelarstvo. 
 
Podpiramo ukrepe Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak na ornem zemljišču, Zaplate 
poljskega škrjanca in Varstvo gnezd pribe. 
 
TRAJNI NASADI 
Podpiramo ukrepa Organska gnojila in Biotska raznovrstnost. 
 
Intervencija Konfuzija in dezorientacija za vinograde ni širše uporabna, saj doseže svoj učinek le, če se 
uporablja na velikih površinah, na majhnih, razdrobljenih vinogradih ni učinkovita, poleg tega je finančno 
zahtevna, njena uporabnost pa je omejena zgolj na zatiranje  nekaterih  vrst  grozdnega sukača. 
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Intervenciji Življenjski prostor za koristne organizme in Varovalni pasovi na robovih trajnih nasadov” nista 
dovolj dobro definirani, iz napisanega težko sklepamo o konkretni izvedbi. Brez dodatnih pojasnil je ta 
intervencija za vinarje neuporabna. 
 
Predlagamo prenos intervencij “Prilagojen nanos FFS v trajnih nasadih”, “Vzdrževanje suhozidov in teras” in 
“Pokritost tal v trajnih nasadih” iz SOPO v KOPOP,  KOPOP pa naj bi pomenil dodaten nadstandard in mi 
menimo, da ti ukrepi za trajne nasade sodita v KOPOP, kjer je obveznost večletna, saj edino s kontinuiranim 
izvajanjem teh ukrepov resnično pripomoremo, da se bodo učinki teh intervencij poznali in dali rezultate, ki 
so predvideni. 
 
OMD (str.364) 
Vrednost točke po razredih: vrednost točk naj bo enaka ne glede na število točk, saj že točkovanje napravi 
razliko med težjimi in manj težjimi območji. Sedanje točkovanje je nepravično, ker ni upoštevana 
nadmorska višina, npr.  večini pohorskih kmetij  se znižujejo sredstva (⅔). 
 

6.16 Sektorska intervencija Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov  
 
Podaljšanje obdobja za napoved prestrukturiranja v oktober, ko je bolj jasno ali je smiselno prestrukturirati.  
Sama intervencija je sektorsko usklajena, potrebni so popravki pravilnikov za samo izvedbo vrednotenja 
vlog in nastalih stroškov. 
Potrebni so novi preračuni za opredelitev stroškov prestrukturiranja in izgube prihodka zaradi 
prestrukturiranja, ker sedanji ne odražajo realnih stroškov. 
Skozi točkovanje vlog je potrebno bolje podpreti prestrukturiranja na absolutno vinogradniških legah v 
primerjavi z ravninskimi legami.  
 

6.17 Sektorska intervencija Promocija vina v tretjih državah 

  
Ukrep je sektorsko usklajen in zato dober. Potrebno je v uredbi, ki ukrep definira, pregledati/popraviti 
upravičence.  
 

6.18 Sektorska intervencija Ukrepi informiranja o vinih Unije v državah članicah  
 
Ukrep je sektorsko usklajen in zato dober. Potrebno je v uredbi, ki ukrep definira, pregledati/popraviti 
upravičence, da bodo lahko izvajali informiranje o geografskih oznakah in teritorialnih posebnostih tudi 
združenja vinarjev, ki združujejo vinarje iz samo ene vinske regije.  
 
 

6.21 Intervencija Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z 
digitalizacijo kmetijskih gospodarstev in živilsko predelovalne industrije 
  
Razpisi so naj polodprti, kar omogoči več možnosti dostopa do sredstev kmetom. 
Predlagamo povečanje deleža uveljavljanja splošnih stroškov za nazaj. 

 
6.23 Intervencija Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnanosti 
ekoloških kmetij  
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Kakšna je definicija kdo je ekološka kmetija?  
Kolikšen odstotek kmetije mora biti ekološki, da je kmetija upravičena do sredstev iz tega namena? 
 

6.24 Intervencija Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč 
 
Razpis za agromelioracije (in tudi namakanje) naj je stalno odprt, zaradi zahtevne priprave dokumentov. 
  

6.28 Intervencija Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva  
 
Podpora ne sme biti namenjena ustanovitvi podjetij temveč nakupu gozdnih sadik! 
 

6.29 Intervencija Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju, sheme kakovosti, promocija in kratke dobavne verige  
 
Koliko je že obstoječih potencialnih koristnikov? O.p.-jev in ostalih delujočih oblik. 
Med oblike naj se doda še živinorejski center in ostale oblike organiziranja kmetov. 
Upravičenci do podpore  za sheme kakovosti so pravne osebe, ki povezujejo vsaj dve na novo vključeni 
kmetiji v izvajanje shem kakovosti: zakaj do sredstev niso upravičene tudi individualne kmetije? 
 

6.30 Intervencija Kratke dobavne verige z namenom vzpostavitve »ekoregije/100% 
lokalno«  
 
Naj je zaradi specifike in majhnosti slovenskega kmetijstva poudarek bolj na lokalnem kot ekološkem. 
 

6.31 Intervencija Izgradnja namakalnih sistemov 

  
Ukrep naj je odprt ves čas, zaradi otežene in dolgotrajne pridobitve dovoljenj. 
 

6.34 Intervencija Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih  
 
Pri navedbi prilagajanja na podnebne spremembe v trajnih nasadih je potrebno upoštevati ob protitočnih 
mrežah in protislanski zaščiti dopiše še protiinsektne mreže in ostalo zaščito, saj to postaja prav tako 
osnovni temelj za kmetovanje v trajnih nasadih. 
 
Naj se upošteva, da med trajne nasade spadajo tudi vinogradi.  
Intervencija naslavlja med drugim tudi podporo izgradnji novih vinogradov s prilagojenim trsnim 
sortimentom, s sortami, ko so odporne na bolezni ali na sušo, saj naj bi bile te sorte bolje prilagojene na 
podnebne spremembe. Nujno je med sorte odporne na sušo in podnebne spremembe vključiti avtohtone in 
udomačene sorte vinske trte, ki so najbolje prilagojene na naše mikrolokacijske podnebne razmere in so se 
v zadnjih letih, ko so izredni vremenski pojavi, kot so suša, vročinski vali, izredno mokra obdobja, izkazale 
kot najboljše, saj je bilo pri njih nihanje kakovosti in količine pridelka v odvisnosti od naravnih pojavov 
bistveno manjše kot pri tujih, uvoženih, mednarodnih sortah. Enake zaključke opažajo vinarji po vsem svetu 
- lokalne sorte so na nepredvidljivost podnebja bolje pripravljene od internacionalnih.  
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Glede na cilj, ki ga imamo, ki je zaustavitev krčenja vinogradov, kar je v zadnjih letih trend, je nujno 
potrebno, da se podpre zasaditev novih vinogradov z lokalnimi, avtohtonimi in udomačenim sortami, ki 
poleg zgoraj opisane prednosti nosijo s seboj tudi tržno prednost in prepoznavnost teritorija iz katerega 
izhajajo.  
Ta ukrep bi na ta način zelo dobro dopolnjeval sektorski ukrep prestrukturiranja vinogradov, ki novih 
vinogradov ne vključuje.  
V prihodnosti si verjetno ne želimo prevlade mednarodnih, sicer na bolezni odpornih, sort, ki nimajo 
identitete in kulturne vrednosti tradicije slovenskega vinskega teritorija.  
 

6.35 Intervencija Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil  
 
Potreben nadzor nad kolektivnimi naložbami (da ni znotraj posamezne naložbe predmet nakupa: dva 
traktorja, dva kompleta kosilnic, dva pluga…). Zaradi smotrnosti posameznih naložb. 
 

6.36 Intervencija Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila  
 
Naj bodo intervencije vse zasnovane tako, da jih bo mogoče čim bolj množično izvajati, da zajamejo kar 
največji delež slovenskih kmetij. Intervencije morajo biti primerno ovrednotene in za kmeta administrativno 
nezahtevne in enostavne za izvajanje. 
 
Lokalne sorte: ne najdemo seznama vključenih sort v to intervencijo. 
Lokalne pasme: Med tradicionalnimi pasmami nista vključeni lisasta in rjava pasma, ki sta tradicionalni in 
ogroženi pasmi. Naj se dodeli plačilo za tradicionalne pasme in sicer za lisasto in rjavo pasmo. Slovenska 
lisasta in slovenska rjava pasma doslej nista bili vključeni med  tradicionalne pasme. Lisasta in rjava pasma 
sta tradicionalni pasmi in sta za slovenski kmetijski prostor glede na delež travinja, zelo pomembni pasmi. V 
zadnjih desetih letih je viden trend zmanjševanja staleža čistopasemskih plemenskih živali (ženskih in 
moških živali). Glede na to, da se pri obeh pasmah povečuje delež stopnje inbridinga, obe omenjeni pasmi 
spadata v skupino ranljivih pasem. Na drugi strani pa podpiramo pasme slovenska landrace 11 in slovenska 
landrace 55, ki niti slovenskega imena nimata. Pozivamo vas torej, da se med lokalne pasme uvrstita tudi 
slovenska lisasta in slovenska rjava pasma. 
 
Integrirana pridelava grozdja:  
prepoved uporabe foliarnih gnojil ni smiselna, saj se na ta način tržijo razni bio pripravki, alge, izboljševalci 
imunskega sistema trt, katerih uporaba skozi celo rastno dobo bistveno izboljšuje učinkovitost FFS in 
istočasno zmanjšuje količino uporabe FFS.  
“lokacija izvajanja se ne sme spreminjati” kaj to pomeni, če KMG izgubi ali pridobi določen GERK v času 
trajanja obveznosti ali če se odloči za prestrukturiranje vinograda? Ali se lahko skupna površina izvajanja 
ukrepa na posameznem KMG  v obdobju trajanja obveznosti spreminja? 
Zmanjšanje ostankov FFS: intervencija predvideva zadnji 2 ali 3 tretiranja z FFS dovoljenimi v ekološki 
pridelavi. Tu bi bilo bolj smiselno, da se definira št. tretiranj ali % tretiranj s FFS dovoljenimi v ekološki 
pridelavi kot zahteva, da so to zadnja tretiranja, saj se pogosto ne ve, kdaj bo zadnje ali predzadnje 
tretiranje. Ciklus tretiranj je vsako leto odvisen in pogojen z vremenskimi razmerami in ni vnaprej določen, 
zato taka dikcija nima smisla, enak učinek se lahko doseže tudi z bolj prilagodljivo dikcijo.  
Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih, razen za karantenske škodljivce je OK. 
Precizno gnojenje in škropljenje - intervencija ni dovolj dobro definirana, smiselno bi bilo, da bi na namesto 
nje v KOPOP uvrstili intervencijo Prilagojen nanos FFS v trajnih nasadih, ki je sedaj predvidena v SOPO. 
Zahteve pri gnojenju z dušikom, celoletni vnos (stran 488). 
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Pri preglednici XX : Mejne vrednosti se briše desna kolona ali kar cela tabela in se naj briše in se pusti le 
zgornji odstavek in se dopiše, da se mora gnojiti v skladu z dobro kmetijsko prakso. 
Ni umno omejevati vnosa gnojil v tla, ki tako nima nobenega učinka na okolje in to prav  v času velikega 
pomanjkanja hrane. Naš cilj bi moral biti uporaba čim več organskih gnojil. 
 
Ukrepi KOPOP in integrirana pridelava naj krijejo 100 % stroškov. 
Predlagamo koriščenje rabata na najvišji možni delež, to je 15 %. 
Ukrepi, ki ostanejo pa naj so čim več vredni. 
 

6.37 Intervencija Ekološko kmetovanje  
 
Potrebno spodbujati tržno pridelavo in ne zgolj površine. 
Prag za vstop v intervencijo 1 čebelja družina izjemno vprašljiv. 
 

6.38 Intervencija Plačila Natura 2000 

  
Ne strinjamo se, da se uvede obvezen režim za OTT območja (stran 505). 
 

6.40 Intervencija Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih 
podintervencij SN 2023-2027  
 
Potrebna dobra komunikacija za pravočasno vrisovanje neproizvodnih naložb kot del Gerk-ov. 
 

6.42 Intervencija Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov  

Pri ukrepu za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov moramo upoštevati vstopni prag, izražen v 
standardnem prihodku 12.000 oz. 10.000 eur, ki je lahko previsok za kakšno manjšo kmetijo, ki ne doseže 
tega standardiziranega povprečja in hkrati ne vodi dvostavnega knjigovodstva, s katerim bi dokazala 
upravičenost vstopa. Zato moramo te mlade kmete zajeti v ukrep majhne kmetije, in jim s tem omogočiti 
razvoj kmetij ter generacijsko prenovo na kmetijah. Zato je pri ukrepu male kmetije potrebno s sistemom 
točkovanja bolj ovrednotiti mlade kmete 
 
Pri ukrepu vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov se lahko manjšim kmetijam, ki ne morejo vstopiti v 
ukrep zaradi spodnje meje, omogočiti dokazovanje upravičenosti z ustreznimi knjigovodskimi listinami (tudi 
sistem DDV ali uradnimi računi). 
 

6.44 Intervencija LEADER 
 
Potreben nadzor nad upravičenostjo in trajnostjo projektov. 
 

6.45 Intervencija Biotično varstvo rastlin  
 
Ključen poudarek na prenosu znanja v prakso in na nadzoru izvajanja. 
 

6.46 Intervencija Dobrobit živali  
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Za dobrobit konjev naj se podpre  vse kategorije rodovniških konj, ki potencialno vstopajo v prehransko 
verige. 
 
Pri dobrobiti za prašiče se naj doda ukrep odprto gnezdo v porodnišnici, da se po 10 dnevih po porodu iz 
kletke izpusti plemensko. S tem bi se prašičerejci odločali za rekonstrukcijo porodnišnic in se tako pripravili 
na čas ko bo to obveza.  
 
Potrebno zagotoviti zadostna sredstva – trenutno, jih je glede na potrebe občutno premalo. 
 
Naj se uvede ukrep monitoringa zdravja živali: S tem ukrepom, bi pričeli spremljati in zbirati podatke o 
obolenjih govedi (vseh kategorij) in o porabi antibiotikov. S tem bi dobili natančen vpogled v diagnostiko in 
zdravstveno problematiko govedi na teh kmetijah, kar bi omogočilo s pomočjo strokovnih nasvetov s strani 
kmetijsko svetovalne in veterinarske službe izboljšanje zdravja živali, povečanje dolgoživosti, zmanjšanje 
potreb po nadomestnih živalih, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na račun vzreje večjega števila 
plemenskih živali, zmanjšanje izgub mleka zaradi mastitisov, izboljšanje kakovosti mleka in mesa, 
zmanjšanje izgub telet, ipd. Z uvedbo skandinavskega sistema diagnostike, bi bili naši podatki primerljiv z 
drugimi državami ter uporabni tudi za namen selekcije, ocenjevanje plemenskih vrednosti za lastnosti 
zdravja in odpornosti živali (animal health, improvement of resilience). 
 

6.47 Intervencija Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju 
nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali  
 
Letni znesek za dobrobit živali naložbe govedoreja je odločno premalo za 29.615 govedorejskih kmetij  z 
480.000 živalmi in 165.000 kravami, ki so pretežno privezane reje. V AT kontroli je 72,6 % privezanih krav, 
skupaj pa še več (Glač, 2021 - https://www.kgzs.si/novica/nacin-reje-in-sistemi-molze-na-kmetijah-2021-
04-28). 
 

6.48 Intervencija Medgeneracijski prenos znanja  
 
Glede na potrebe, ki jih imamo je denarja občutno premalo. 
 

6.49 Intervencija Podpora za projekte EIP ter razvojna partnerstva raziskovalnih 
institucij 
 
Rezultati projektov morajo biti uporabni in razširjeni med kmete, ter predstavljati dodano vrednost za 
slovensko kmetijstvo. 
Kmetova ura mora biti primerno ovrednotena v primerjavi z ostalimi partnerji. 
Administrativni del naj je poenostavljen, aktivnosti pa smotrne in učinkovite. 
 
Stopimo skupaj in (so)oblikujmo kmetijstvo, ki ga želimo kmetovati in dostojno živeti. To ni samo naša 
pravica, to je naša odgovornost. 
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S spoštovanjem! 
Zavezništvo za kmetijstvo 

 
 

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 
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Predsednik Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, 
Primož Pevec 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Koordinator Združenja družinskih vinogradnikov - vinarjev Slovenije, 
Mateja Škrl Kocijančič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – Vinis, 
Alojz Toplišek 

 
 
 
 
 
 
 

Predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, 
Milan Brence 

 
 
 
 
 
 


