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ZADEVA: Predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo –

predlog za obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 9.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 

26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) je Vlada Republike Slovenije na …….. 

seji dne …….. sprejela naslednji 

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije je potrdila dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske 

politike 2023–2027 za Slovenijo, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dopolnjen predlog Strateškega načrta 

skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo pošlje v formalno presojo Evropski 

komisiji.

                                                                                                

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Priloge: 

00_Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo s prilogami:

- 01_Priloga I: Okoljsko poročilo za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–
2027 s prilogami:

- 01_Dodatek OP SN SKP 2023-2027,

- 02_Odgovori pojasnila na pripombe-javna razgrnitev,

- 03_Priloga 1: Odnos do politik-OP SN SKP 2023-2027,

- 04_Priloga 2: Stanje okolja-OP SN SKP 2023-2027,

- 05_Priloga 3: Opis kazalnikov-OP SN SKP 2023-2027,
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- 06_Priloga 4: Detajlna matrika-OP SN SKP 2023-2027,

- 07_Priloga 5: Merila vrednotenja-OP SN SKP 2023-2027,

- 08_Povzetek-OP SN SKP 2023-2027,

- 01_Priloga I: Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 
2023-2027,

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 1;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 2;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 3;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 4;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 5;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 6;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 7;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 8;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 9;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 10;

- 03_Priloga III SN 2023-2027_sodelovanje z deležniki;

- 04_Priloga:Prioritizacija potreb SN in metodologija;

- 05_Priloga: Pristop k trajnostni živinoreji;

- 06_Poglavje: 7.3.1.1.5 Sistem kontrol in sankcij;

- 07_Izjava OMD SN-KIS

- 08_Kombinacije SOPO, KOPOP-EK 2022;

- 09_Metodologija modelni izračun 2022;

- 10_Izjava BF-modelni izračun SOPO, KOPOP-EK;

- 11_Izjava_BF-modelni izračun BVR, DŽ, NUZO, N2K.

Prejemniki:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Ministrstvo za obrambo,

- Ministrstvo za zunanje zadeve,

- Ministrstvo za notranje zadeve,

- Ministrstvo za finance,

- Ministrstvo za pravosodje,

- Ministrstvo za javno upravo,

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- Ministrstvo za zdravje,

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

- Ministrstvo za infrastrukturo,

- Ministrstvo za kulturo,

- Ministrstvo za okolje in prostor,

- Služba vlade za zakonodajo,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Tatjana Buzeti, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- Branko Ravnik, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
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/

5. Kratek povzetek gradiva:

Kratek povzetek gradiva:

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027) podaja nabor 

ukrepov (t.i. intervencij) za uresničevanje 9 specifičnih ciljev evropske SKP in horizontalnega cilja za 

razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije. S tem SN 2023–2027 sledi vsem 3 krovnim ciljem SKP: 

konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu okolja in podnebja ter skladnemu razvoju 

podeželja.

Krovna usmeritev slovenskega SN 2023–2027 je v kontekstu prehranske in energetske draginje ter 

podnebnih in okoljskih izzivov zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem območju države 

in povečati samooskrbo, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska 

gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost. Ta krovna usmeritev 

podaja odgovore tako na izzive prehranske varnosti kot tudi na okoljsko–podnebne izzive, ki so pred 

nami.

SN 2023–2027 jasno prepoznava, da bo slovensko kmetijstvo tudi v prihodnje ostalo raznoliko in bo 

poleg hrane zagotavljalo tudi številne druge javne dobrine. V sistemu preskrbe s hrano so 

pomembni vsi proizvajalci: tako kmetijski proizvajalci, katerih proizvodnja je visoko tehnološko 

razvita, kot tudi majhna kmetijska gospodarstva, ki imajo potencial v smeri specializirane nišne 

pridelave, ter samooskrbne in druge kmetije, ki skrbijo za ohranjanje okolja, narave in virov.

SN 2023–2027 zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, 

predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč ter zagotavljanja 

primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev, tudi na OMD območjih in v sektorjih v 

težavah, ter zagotavljanja enakovrednejšega položaja kmetijskih pridelovalcev z odpravo plačilnih 

pravic. SN 2023–2027 prepoznava, da imajo mladi kmetje osrednje mesto v razvoju slovenskega 

kmetijstva, zato jim je potrebno olajšati prevzem, zagon in modernizacijo kmetij, dostop do znanja ter 

jim zagotoviti stabilen dohodkovni položaj. S kolektivnimi naložbami in drugimi spodbudami 

poslovnega povezovanja so oblikovani vzvodi za zagotavljanje stabilnosti preskrbe z varno in 

kakovostno hrano, razvoj lokalnih dobavnih verig, povezovanje akterjev znotraj agroživilskih verig in 

izboljšanje položaja kmeta. Oblikovane so linije enostavnejšega dostopa do investicijskih podpor za 

majhne kmetije. Poseben poudarek je namenjen pridelavi hrane z višjo dodano vrednostjo, zlasti

ekološki pridelavi in predelavi ter drugim proizvodom iz shem kakovosti.

Usmerjen je v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na 

podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pravila o pogojenosti se 

zaostrujejo, predstavljajo standard, nad katerim so oblikovana plačila za sheme za podnebje in 

okolje (SOPO) v okviru neposrednih plačil I. stebra ter kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 

(KOPOP) in druga plačila na površino v okviru II. stebra, zlasti Ekološko kmetovanje. Ta 

plačila spodbujajo kmete k izvajanju nadstandardnih oblik kmetovanja. Sheme SOPO so 

enoletne in širše dostopne, KOPOP pa so izrazito ciljno in k rezultatom usmerjena na vsebinska 

področja in posamezna območja, ki zahtevajo ukrepanje zaradi vzdrževanja ali izboljševanja stanja 

okolja in blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Posebna pozornost je dana 

ožjim naravovarstvenim in vodovarstvenim območjem ter območjem, kjer okoljski cilji niso doseženi. 

Z namenom zaustavitve upada biodiverzitete se prvič uvaja plačila za območja NATURA 2000 in 

podporo izvajanju ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih območij. K tem ukrepom se na 

novo dodaja neproizvodne naložbe, ki podpirajo okoljsko funkcijo kmetijstva. Ambiciozno 

zastavljeni so tudi cilji na področju ekološkega kmetovanja, kjer se podvojuje ambicije glede 

obsega površin pod ekološkim kmetijstvom (na 81.000 ha), kar gre v smeri cilja Evropskega 

zelenega dogovora. Še naprej se bo podpiralo tudi ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 

rastlinskih genskih virov v kmetijstvu. Odločneje kot kadarkoli doslej se s spodbudami naslavlja 
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podnebne izzive in emisije amonijaka. Ukrepi obsegajo uvajanje OVE, odpornih sort v trajnih 

nasadih, učinkovitejšo rabo gnojil in FFS, optimizacijo krmnih obrokov, uvajanje krmnih 

dodatkov, gnojenje z nizkimi izpusti.

Pomemben cilj je tudi dvig kakovosti življenja in krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju. 

Poleg kmetijskih dejavnosti se bo razvijalo tudi dopolnilne dejavnosti, vključno z biogospodarstvom, 

in dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine, ki pomembno pripomorejo k dvigu in stabilnosti dohodka 

kmetijskih gospodarstev. Nadaljevala se bo podpora za aktivnosti lokalnih pobud oziroma 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristop LEADER/CLLD), predvsem z namenom 

spodbujanja zaposlovanja na podeželju, večje socialne vključenosti prebivalcev, ohranjanja 

dediščine na podeželju, trajnostnih oblik turizma, spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in 

različnih socialnih ter »pametnih« storitev po konceptu Pametnih vasi. Izhajajoč tudi iz Dolgoročne 

vizije podeželja EU se skupaj z ostalimi EU skladi in programi ter drugimi nacionalnimi politikami 

prizadeva za celovit razvoj slovenskega podeželja. Na ta način se bo s sredstvi ESRR, Načrta za 

okrevanje in odpornost, InvestEU in drugimi viri doseglo izboljšanje pokritosti s hitrimi 

širokopasovnimi povezavami, v skladu s ciljem strategije „od vil do vilic“ glede širokopasovnih 

povezav.

Uspešnega razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja ni brez učinkovitega prenosa znanja in 

inovacij ter uvajanja digitalizacije. Spodbujalo se bo razvojne mreže deležnikov v sistemu AKIS 

(Agricultural Knowledge and Innovation System), demonstracijske projekte, specializirana svetovanja 

in usposabljanja. Posebna pozornost je namenjena usposabljanju kmetijskih in gozdarskih 

svetovalcev, ki so eden izmed ključnih deležnikov v sistemu prenosa znanja. V SN 2023–2027 se 

obseg finančnih sredstev za sistem AKIS povečuje glede na PRP 2014–2020, ko je bilo za izvajanje 

ukrepov prenosa znanja, svetovanja in inovativnosti namenjenih 3,49 milijona evrov letno. V SN 

2023–2027 se za AKIS namenja 33,26 mio evrov (oz. 6,65 milijona evrov letno), kar na letni ravni v 

primerjavi s prejšnjim obdobjem pomeni 90,6 % povečanje alokacije sredstev za sistem AKIS, s 

čimer izkazujemo svojo zavezanost za njegovo krepitev. Sistem AKIS bo osredotočen na vsebine 

prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. Financiran bo tudi z nacionalnimi 

sredstvi za kmetijsko izobraževanje, znanstveno-raziskovalno dejavnost in delovanje javnih služb. Za 

področje digitalizacije pa bodo na voljo tudi sredstva v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (28,3 

mio €).

Pri pripravi SN 2023-2027 se je izhajalo iz trenutnega stanja in trendov, upoštevalo naravne in

strukturne danosti ter pričakovanja potrošnika in širše družbe. Upoštevalo se je tudi številne 

evropske in nacionalne strateške dokumente. Ključna evropska usmeritev prihodnje SKP temelji na 

ciljih Evropskega zelenega dogovora v okviru Strategije od vil do vilic, Strategije za biotsko 

raznovrstnost ter leta 2021 objavljeni Dolgoročni viziji za podeželska območja ter drugih strateških 

dokumentih EU (Strategije EU za gozdove, tla, metan, krožno in biogospodarstvo…). Upoštevana so 

bila priporočila Evropske komisije za strateški načrt za Slovenijo. Resolucija »Naša hrana, 

podeželje in naravni viri od leta 2021« je strateška podlaga za enovit SN 2023–2027, upoštevalo 

pa se je tudi številne druge strateške dokumente, predvsem s področja varovanja okolja in 

podnebnih sprememb, kot npr. Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050 in 

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), Program upravljanja območij Natura 2000 ter 

Načrt upravljanja voda (NUV).

Zelena arhitektura SN 2023–2027 (tj. podnebno-okoljska komponenta) je zastavljena dovolj 

premišljeno, uravnoteženo in bolj ambiciozno kot kadarkoli v zgodovini. Je odraz dolgotrajnega in 

zahtevnega dialoga med vsemi ključni partnerji: predstavniki kmetijskih, okoljskih in naravovarstvenih 

organizacij ter Evropsko komisijo. Večja ambicija se kaže na več področjih: kot posledica zaostrenih 

standardov v okviru pogojenosti se zaostrujejo vsi ostali elementi zelene arhitekture (shema SOPO, 

KOPOP…), širi se nabor ukrepov na področju okolja in podnebja (Natura 2000 plačila, …) ter 
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povečujejo se sredstva za varstvo okolja, biodiverziteto in podnebje. Za te vsebine se v obdobju 

2023–2027 namenja 56,7 % vseh sredstev EKSRP (312,6 mio €), kar je bistveno več, kot se zahteva 

po EU zakonodaji (35 %). Z dobrimi 12 mio € letno se za več kot šestkrat na letni ravni v okviru SN 

2023–2027 povečujejo sredstva za biodiverzitetne ukrepe v primerjavi s PRP 2014–2020. Izdatno se 

povečujejo sredstva za ukrep Ekološko kmetovanje: z 10,5 mio € letno v obdobju 2015–2022 na 

18,7 mio € letno v obdobju 2023–2027. S tem se dokazano dviguje okoljska in podnebna ambicija 

načrta ter podpira kmetijstvo v smeri varne preskrbe s kakovostno hrano.

Postopek CPVO

Na podlagi odločbe št. 35409-22/2020/20 z dne 26. 3. 2020, v kateri je Ministrstvo za okolje in 

prostor odločilo, da je v postopku priprave strateškega načrta SKP treba izvesti presojo vplivov na 

okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja narave, je zunanji izvajalec pripravil 

okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja narave. Ministrstvo za okolje in prostor je skladno 

z 42. členom Zakona o varstvu okolja podalo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, št. 35409-

494/2021/39 z dne 7. julija 2022. Na podlagi pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor se je  

pričel postopek javne razgrnitve, ki je trajala od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022. 22. julija 

2022 je bila v Hiši Evropa v Ljubljani organizirana predstavitev predloga SN 2023-2027 in okoljskega 

poročila, skupaj z dodatkom za varovana območja narave. Dogodka se je udeležilo 275 

udeležencev. 23 različnih deležnikov je v okviru javne razgrnitve posredovalo pisne pripombe

oziroma mnenja. Povzetek glavnih rezultatov razgrnitve je pripravil pripravljavec okoljskega poročila 

in je opisan v prilogi okoljskega poročila. Na podlagi pripomb, prejetih v okviru javne razgrnitve 

okoljskega poročila, je MKGP dopolnilo SN 2023–2027 in okoljsko poročilo ter pripadajoče priloge in 

9. septembra 2022 posredovalo na Ministrstvo za okolje in prostor  v potrditev sprejemljivosti vplivov 

izvedbe na okolje na podlagi 46. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1).

Sredstva za izvajanje SN 2023–2027 so delno zagotovljena v predlogu sprememb proračuna za leto 

2023 in v predlogu proračuna za leto 2024. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se 

zavezuje, da bo sredstva planiral v skladu z razrezom, ki ga določi Vlada ob vsakokratni pripravi 

proračuna. 

Glede na nova znana dejstva rabimo povišanje limita na tipu 4 – Integralna sredstva - slovenska 

udeležba v višini 16,4 mio evrov za leto 2023.

S sprejetjem Evropske uredbe 2021/2115 se je določila stopnja prispevka EKSRP za vse ukrepe, 

tudi za OMD. 

Zaradi spremembe točkovanja so se povečala sredstva na OMD v SN 2023-2027 na letni ravni iz 40 

mio evrov na 48 mio eur. Glede na razmerje 37,55 % za EU del in 62,45 % za slovenski del rabimo 

za slovensko udeležbo dodatnih 16,4 mio evrov. 

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje DA

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

DA
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mednarodnih organizacij

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

0 0

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

0 0

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

0 16.400.000

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

0 0

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

0 0

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 

proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

MKGP

2330-21-5119 

Skupni strateški 

načrt 2023-2027 -

EKSRP

221064 – Skupni 

strateški načrt 2023-

2027-EKSRP - EU

0 8.175.624 EUR

MKGP

2330-21-5119 

Skupni strateški 

načrt 2023-2027 -

EKSRP

221064 – Skupni 

strateški načrt 2023-

2027-EKSRP –

slovenska udeležba

0 13.597.011 EUR

MKGP NPP

Strateški načrt SKP 

2023-2027 – sektor 

sadja in zelenjave -

EU

0 100.000 EUR

MKGP NPP

Strateški načrt SKP 

2023-2027 – sektor 

sadja in zelenjave -

SLO

0 50.000 EUR

MKGP NPP

Strateški načrt SKP 

2023-2027 – sektor 

čebelarskih 

proizvodov - EU

0 649.455 EUR

MKGP NPP

Strateški načrt SKP 

2023-2027 – sektor 

čebelarskih 

proizvodov - SLO

0 649.455 EUR

SKUPAJ 0 23.221.545 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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Ime 

proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 povečanje prihodkov državnega proračuna 

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 

se navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

NE
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- delovanje občin,

- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

/

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Predlog SN 2023–2027 je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s strokovnjaki, ključnimi partnerji in 

zainteresirano javnostjo. Zelo pomembno je bilo sodelovanje s predstavniki okoljskih organizacij. Ves 

čas priprave SN 2023–2027 je potekalo tudi intenzivno sodelovanje z evalvatorji, neodvisnimi 

zunanjimi izvajalci, ki opravljajo presojo SN 2023–2027 z vidika izboljšanja njegove kakovosti, in 

akterji v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje. Potekalo je tudi intenzivno neformalno 

usklajevanje vsebin SN 2023–2027 z EK. Izvedenih je bilo več kot 300 različnih dogodkov (javnih 

posvetovanj, sestankov, srečanj, predstavitev ipd.).

V letu 2018 je bilo ustanovljenih pet delovnih skupin za pripravo SN 2023–2027, in sicer za naslednja 

področja: 

(1) Pametno, odporno in konkurenčno kmetijstvo (pokriva specifične cilje SC1, SC2, SC3), 

(2) Varovanje okolja in podnebne spremembe (pokriva specifične cilje SC4, SC5, SC6), 

(3) Razvoj podeželja (pokriva specifične cilje SC7, SC8, SC9), 

(4) Posebna delovna skupina Aktivni kmet in 

(5) širša delovna skupina za celoten SN 2023–2027. 

Da bi bil SN 2023–2027 zasnovan strokovno in celovito ter, da se doseže čim bolj usklajen 

dokument, je bila v avgustu 2021 imenovana tudi horizontalna delovna skupina v okviru priprave SN 

2023–2027. Gre za posebno delovno skupino za obravnavo ključnih odprtih vprašanj, povezanih s 

SN 2023–2027.

V pripravo SN 2023–2027 so bila vključena tudi različna posvetovalna telesa ministra za kmetijstvo, 

(na primer Svet za kmetijstvo in podeželje, Svet za OMD, Svet za živinorejo), ter posamezni kmetijski 

sektorji.

Sodelovanje z zainteresirano javnostjo in ključnimi deležniki je zahteva, ki izhaja iz pravnega okvira 

za pripravo strateških načrtov. Ena od pomembnih aktivnosti je tudi javna razprava, saj se tako lahko 

pridobi mnenja in pripombe deležnikov in najširše javnosti. Predlog SN 2023–2027 je bil obravnavan 

tudi v okviru imenovanih delovnih skupin, javne razgrnitve, bil pa je tudi objavljen na spletni strani 

https://skp.si/. Ključne spremembe so bile predstavljene širši javnosti na sejmu AGRA V Gornji 

Radgoni 22. avgusta 2022.

Posodobljen predlog SN SKP 2023–2027 je bil 12. avgusta 2022 posredovan v medresorsko 

usklajevanje, ki je trajalo do 29. avgusta 2022.
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Transparentnost in vključevanje javnosti pri pripravi strateškega načrta je sestavni del postopka 
celovite presoje vplivov na okolje tudi v skladu z Direktivo 2001/42/ESA, Zakonom o varstvu okolja1 in 
drugimi področnimi zakoni (npr. s področja ohranjanja narave) ter Uredbo o okoljskem poročilu in 
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. 

Na podlagi odločbe št. 35409-22/2020/20 z dne 26. marca 2020, v kateri je Ministrstvo za okolje in 

prostor odločilo, da je v postopku priprave Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 

za Slovenijo treba izvesti presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana 

območja narave, sta bila pripravljena okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja narave. 

Ministrstvo za okolje in prostor je skladno z 42. členom Zakona o varstvu okolja podalo mnenje o 

ustreznosti okoljskega poročila, št. 35409-494/2021/39 z dne 7. julij 2022. Na podlagi pozitivnega 

mnenja Ministrstva za okolje in prostor se je  pričel postopek javne razgrnitve, ki je trajala od 11. julija 

2022 do vključno 11. avgusta 2022. 22. julija 2022 je bila v Hiši Evropa v Ljubljani organizirana 

predstavitev predloga SN 2023-2027 in okoljskega poročila, skupaj z dodatkom za varovana območja 

narave. Dogodka se je udeležilo 275 udeležencev. 23 različnih deležnikov je v okviru javne razgrnitve 

posredovalo pisne pripombe oziroma mnenja. Povzetek glavnih rezultatov razgrnitve je pripravil 

pripravljalec okoljskega poročila in je opisan v prilogi okoljskega poročila. Na podlagi pripomb, 

prejetih v okviru javne razgrnitve okoljskega poročila je MKGP dopolnilo SN 2023–2027 in okoljsko 

poročilo ter pripadajoče priloge in 9. septembra 2022 posredovalo na Ministrstvo za okolje in prostor  

v potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe na okolje na podlagi 46. člena Zakona o varstvu okolja 

(ZVO-1).

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: 

- 11. 7. 2022 do 11. 8. 2022,

V razpravo so bili vključeni: 

- javni organi na nacionalni ravni,

- znanstvene, raziskovalne in izobraževalne ustanove,

- javni organi na regionalni in lokalni ravni,

- ekonomski in socialni partnerji,

- civilna družba, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ter organi, odgovornimi 

za spodbujanje enakosti in boja proti diskriminaciji.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 

poslovni subjekti, ne navajajte):

Povzetek glavnih rezultatov razgrnitve je pripravil pripravljalec okoljskega poročila in je opisan v 

prilogi okoljskega poročila

Potekalo je intenzivno sodelovanje s strokovnjaki, socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in 

ostalo zainteresirano javnostjo. Pripombe, ki so jih podali, so se proučile in bile smiselno upoštevane

v SN 2023–2027.

Upoštevani so bili:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: /

                                                  
1 Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 
21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20
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Javnost je bila vključena v skladu:

- z UREDBO (EU) 2021/2115 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 2. decembra 2021 

o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne 

kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega 

sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi 

uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013;

- z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre 

prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                         Irena Šinko

                                           ministrica
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Na podlagi 9.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –

ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) je Vlada Republike 

Slovenije na …….. seji dne …….. sprejela naslednji 

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije je potrdila dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne 

kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dopolnjen predlog Strateškega načrta 

skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo pošlje v formalno presojo Evropski 

komisiji.

                                                                                               Barbara Kolenko Helbl
                                                                                                generalna sekretarka

Priloge: 

00_Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo s prilogami:

- 01_Priloga I: Okoljsko poročilo za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 
2023–2027 s prilogami:

- 01_Dodatek OP SN SKP 2023-2027,

- 02_Odgovori pojasnila na pripombe-javna razgrnitev,

- 03_Priloga 1: Odnos do politik-OP SN SKP 2023-2027,

- 04_Priloga 2: Stanje okolja-OP SN SKP 2023-2027,

- 05_Priloga 3: Opis kazalnikov-OP SN SKP 2023-2027,

- 06_Priloga 4: Detajlna matrika-OP SN SKP 2023-2027,

- 07_Priloga 5: Merila vrednotenja-OP SN SKP 2023-2027,

- 08_Povzetek-OP SN SKP 2023-2027,

- 01_Priloga I: Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za 
obdobje 2023-2027,

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 1;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 2;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 3;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 4;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 5;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 6;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 7;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 8;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 9;

- 02_Priloga II: Analiza stanja in SWOT za Specifični cilj 10;

- 03_Priloga III SN 2023-2027_sodelovanje z deležniki;

- 04_Priloga:Prioritizacija potreb SN in metodologija;

- 05_Priloga: Pristop k trajnostni živinoreji;

- 06_Poglavje: 7.3.1.1.5 Sistem kontrol in sankcij;

- 07_Izjava OMD SN-KIS

- 08_Kombinacije SOPO, KOPOP-EK 2022;

- 09_Metodologija modelni izračun 2022;

- 10_Izjava BF-modelni izračun SOPO, KOPOP-EK;

- 11_Izjava_BF-modelni izračun BVR, DŽ, NUZO, N2K.
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Prejemniki:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Ministrstvo za obrambo,

- Ministrstvo za zunanje zadeve,

- Ministrstvo za notranje zadeve,

- Ministrstvo za finance,

- Ministrstvo za pravosodje,

- Ministrstvo za javno upravo,

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- Ministrstvo za zdravje,

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

- Ministrstvo za infrastrukturo,

- Ministrstvo za kulturo,

- Ministrstvo za okolje in prostor,

- Služba vlade za zakonodajo,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
- Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV

Kratek povzetek gradiva:

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027) podaja nabor 

ukrepov (t. i. intervencij) za uresničevanje 9 specifičnih ciljev evropske SKP in horizontalnega 

cilja za razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije. S tem SN 2023–2027 sledi vsem 3 krovnim 

ciljem SKP: konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu okolja in podnebja ter 

skladnemu razvoju podeželja.

Preglednica: Cilji evropske SKP v obdobju 2023–2027

Krovna usmeritev slovenskega SN 2023–2027 je v kontekstu prehranske in energetske draginje 

ter podnebnih in okoljskih izzivov zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem 

območju države in povečati samooskrbo, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa 

kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost. Ta krovna 

usmeritev podaja odgovore na izzive prehranske varnosti kot tudi na okoljsko–podnebne izzive, 

ki so pred nami.

SN 2023–2027 jasno prepoznava, da bo slovensko kmetijstvo tudi v prihodnje ostalo raznoliko 

in bo poleg hrane zagotavljalo tudi številne druge javne dobrine. V sistemu preskrbe s hrano 

so pomembni vsi proizvajalci: tako kmetijski proizvajalci, katerih proizvodnja je visoko 

tehnološko razvita, kot tudi majhna kmetijska gospodarstva, ki imajo potencial v smeri 

specializirane nišne pridelave, ter samooskrbne in druge kmetije, ki skrbijo za ohranjanje okolja, 

narave in virov.
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SN 2023–2027 zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, 

predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč ter 

zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev, tudi na OMD 

območjih in v sektorjih v težavah, ter zagotavljanja enakovrednejšega položaja kmetijskih 

pridelovalcev z odpravo plačilnih pravic. SN 2023–2027 prepoznava, da imajo mladi kmetje

osrednje mesto v razvoju slovenskega kmetijstva, zato jim je potrebno olajšati prevzem, zagon 

in modernizacijo kmetij, dostop do znanja ter jim zagotoviti stabilen dohodkovni položaj. S 

kolektivnimi naložbami in drugimi spodbudami poslovnega povezovanja so oblikovani vzvodi 

za zagotavljanje stabilnosti preskrbe z varno in kakovostno hrano, razvoj lokalnih dobavnih 

verig, povezovanje akterjev znotraj agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmeta. Oblikovane 

so linije enostavnejšega dostopa do investicijskih podpor za majhne kmetije. Poseben 

poudarek je namenjen pridelavi hrane z višjo dodano vrednostjo, zlasti ekološki pridelavi in 

predelavi ter drugih proizvodom iz shem kakovosti.

Usmerjen je v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje 

na podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pravila o pogojenosti se 

zaostrujejo, predstavljajo standard, nad katerim so oblikovana plačila za sheme za 

podnebje in okolje (SOPO) v okviru neposrednih plačil I. stebra ter kmetijsko-okoljska-

podnebna plačila (KOPOP) in druga plačila na površino v okviru II. stebra, zlasti 

Ekološko kmetovanje. Ta plačila spodbujajo kmete k izvajanju nadstandardnih oblik 

kmetovanja. Sheme SOPO so enoletne in širše dostopne, KOPOP pa so izrazito ciljno in k 

rezultatom usmerjena na vsebinska področja in posamezna območja, ki zahtevajo ukrepanje 

zaradi vzdrževanja ali izboljševanja stanja okolja in blaženje posledic podnebnih sprememb in 

prilagajanje nanje. Posebna pozornost je dana ožjim naravovarstvenim in vodovarstvenim 

območjem ter območjem, kjer okoljski cilji niso doseženi. Z namenom zaustavitve upada 

biodiverzitete se prvič uvaja plačila za območja NATURA 2000 in podporo izvajanju ukrepov 

iz načrtov upravljanja zavarovanih območij. K tem ukrepom se na novo dodaja 

neproizvodne naložbe, ki podpirajo okoljsko funkcijo kmetijstva. Ambiciozno zastavljeni so tudi 

cilji na področju ekološkega kmetovanja, kjer se podvojuje ambicije glede obsega površin pod 

ekološkim kmetijstvom (na 81.000 ha), kar gre v smeri cilja Evropskega zelenega dogovora. 

Še naprej se bo podpiralo tudi ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj rastlinskih genskih 

virov v kmetijstvu. Odločneje kot kadarkoli doslej se s spodbudami naslavlja podnebne izzive 

in emisije amonijaka. Ukrepi obsegajo uvajanje OVE, odpornih sort v trajnih nasadih, 

učinkovitejšo rabo gnojil in FFS, optimizacijo krmnih obrokov, uvajanje krmnih dodatkov, 

gnojenje z nizkimi izpusti.

Pomemben cilj je tudi dvig kakovosti življenja in krepitev gospodarske aktivnosti na 

podeželju. Poleg kmetijskih dejavnosti se bo razvijalo tudi dopolnilne dejavnosti, vključno z 

biogospodarstvom, in dejavnosti ohranjanja kulturne dediščine, ki pomembno pripomorejo k 

dvigu in stabilnosti dohodka kmetijskih gospodarstev. Nadaljevala se bo podpora za aktivnosti 

lokalnih pobud oziroma lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristop LEADER/CLLD), 

predvsem z namenom spodbujanja zaposlovanja na podeželju, večje socialne vključenosti 

prebivalcev, ohranjanja dediščine na podeželju, trajnostnih oblik turizma, spodbujanja 

medgeneracijskega sodelovanja in različnih socialnih ter »pametnih« storitev po konceptu 

Pametnih vasi. Izhajajoč tudi iz Dolgoročne vizije podeželja EU se skupaj z ostalimi EU skladi in 

programi ter drugimi nacionalnimi politikami prizadeva za celovit razvoj slovenskega podeželja. 

Na ta način se bo s sredstvi ESRR, Načrta za okrevanje in odpornost, InvestEU in drugimi viri 

doseglo izboljšanje pokritosti s hitrimi širokopasovnimi povezavami, v skladu s ciljem strategije 

„od vil do vilic“ glede širokopasovnih povezav.
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Uspešnega razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja ni brez učinkovitega prenosa znanja 

in inovacij ter uvajanja digitalizacije. Spodbujalo se bo razvojne mreže deležnikov v sistemu 

AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), demonstracijske projekte, specializirana 

svetovanja in usposabljanja. Posebna pozornost je namenjena usposabljanju kmetijskih in

gozdarskih svetovalcev, ki so eden izmed ključnih deležnikov v sistemu prenosa znanja. V SN 

2023–2027 se obseg finančnih sredstev za sistem AKIS povečuje glede na PRP 2014–2020, ko 

je bilo za izvajanje ukrepov prenosa znanja, svetovanja in inovativnosti namenjenih 3,49 

milijona evrov letno. V SN 2023–2027 se za AKIS namenja 33,26 mio evrov (oz. 6,65 milijona 

evrov letno), kar na letni ravni v primerjavi s prejšnjim obdobjem pomeni 90,6 % povečanje 

alokacije sredstev za sistem AKIS, s čimer izkazujemo svojo zavezanost za njegovo krepitev. 

Sistem AKIS bo osredotočen na vsebine prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno 

kmetijstvo. Financiran bo tudi z nacionalnimi sredstvi za kmetijsko izobraževanje, znanstveno-

raziskovalno dejavnost in delovanje javnih služb. Za področje digitalizacije pa bodo na voljo tudi 

sredstva v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (28,3 mio €).

Pri pripravi SN 2023-2027 se je izhajalo iz trenutnega stanja in trendov, upoštevalo naravne in 

strukturne danosti ter pričakovanja potrošnika in širše družbe. Upoštevalo se je tudi številne 

evropske in nacionalne strateške dokumente. Ključna evropska usmeritev prihodnje SKP temelji 

na ciljih Evropskega zelenega dogovora v okviru Strategije od vil do vilic, Strategije za biotsko 

raznovrstnost ter leta 2021 objavljeni Dolgoročni viziji za podeželska območja ter drugih 

strateških dokumentih EU (Strategije EU za gozdove, tla, metan, krožno in biogospodarstvo…). 

Upoštevana so bila priporočila Evropske komisije za strateški načrt za Slovenijo. Resolucija 

»Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« je strateška podlaga za enovit SN 

2023–2027, upoštevalo pa se je tudi številne druge strateške dokumente, predvsem s področja 

varovanja okolja in podnebnih sprememb, kot so npr. Resolucija o Dolgoročni podnebni 

strategiji do leta 2050 in Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), Program 

upravljanja območij Natura 2000 ter Načrt upravljanja voda (NUV).

Zelena arhitektura SN 2023–2027 (tj. podnebno-okoljska komponenta) je zastavljena dovolj 

premišljeno, uravnoteženo in bolj ambiciozno kot kadarkoli v zgodovini. Je odraz dolgotrajnega 

in zahtevnega dialoga med vsemi ključni partnerji: predstavniki kmetijskih, okoljskih in 

naravovarstvenih organizacij ter Evropske komisije. Večja ambicija se kaže na več področjih: 

kot posledica zaostrenih standardov v okviru pogojenosti se zaostrujejo vsi ostali elementi 

zelene arhitekture (shema SOPO, KOPOP…), širi se nabor ukrepov na področju okolja in 

podnebja (Natura 2000 plačila, …) ter povečujejo se sredstva za varstvo okolja, biodiverziteto in 

podnebje. Za te vsebine se v obdobju 2023–2027 namenja 56,7 % vseh sredstev EKSRP

(312,6 mio €), kar je bistveno več, kot se zahteva po EU zakonodaji (35 %). Z dobrimi 12 mio € 

letno se za več kot šestkrat na letni ravni v okviru SN 2023–2027 povečujejo sredstva za 

biodiverzitetne ukrepe v primerjavi s PRP 2014–2020. Izdatno se povečujejo sredstva za ukrep 

Ekološko kmetovanje: z 10,5 mio € letno v obdobju 2015–2022 na 18,7 mio € letno v obdobju 

2023–2027. S tem se dokazano dviguje okoljska in podnebna ambicija načrta ter podpira 

kmetijstvo v smeri varne preskrbe s kakovostno hrano.

Sredstva za izvajanje SN 2023–2027 so delno zagotovljena v predlogu sprememb proračuna za 

leto 2023 in v predlogu proračuna za leto 2024. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano se zavezuje, da bo sredstva planiral v skladu z razrezom, ki ga določi Vlada ob 

vsakokratni pripravi proračuna. 

Glede na nova znana dejstva rabimo povišanje limita na tipu 4 – Integralna sredstva - slovenska 

udeležba v višini 16,4 mio evrov za leto 2023.

S sprejetjem Evropske uredbe 2021/2115 se je določila stopnja prispevka EKSRP za vse 

ukrepe, tudi za OMD. 
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Zaradi spremembe točkovanja so se povečala sredstva na OMD v SN 2023-2027 na letni ravni 

iz 40 mio evrov na 48 mio eur. Glede na razmerje 37,55 % za EU del in 62,45 % za slovenski 

del rabimo za slovensko udeležbo dodatnih 16,4 mio evrov. 


		2022-09-16T13:09:53+0200
	Irena Šinko




