
Sofinancirano s strani Evropske komisije



NOVA SKP

• Od januarja 2015

• Bolj ciljno usmerjena in prilagodljiva kot 
doslej

♣ Široke možnosti izbire različnih ukrepov

♣ Prehodnost med stebri



AKTIVNI KMET

ORGANIZACIJE 
PROIZVAJALCEV

UPRAVLJANJE 
S TVEGANJI

ZNANJE IN 
INOVACIJE

OZELENITEV

Nekatere najpomembnejših elementov:



AKTIVNI KMET

Minimalna kmetijska dejavnost: 

Predpogoj za direktna plačila

(definiran s strani posameznih članic)

Izključujoči dejavniki: 

♣ Lastniki zemljišč, ki niso aktivno vključeni v kmetijsko prakso

♣ Letališča

♣ Golf igrišča, itd.



OZELENITEV

Plačila kmetom za ohranjanje javnih dobrin : 

• Ohranjanje krajine in biotske raznovrstnosti

• Blaženje podnebnih sprememb

• Prehranska varnost

Kako?

♣Nova “zelena” plačila

♣Obvezna navzkrižna skladnost

♣ Kmetijsko okoljski in podnebni ukrepi ter ostali ukrepi razvoja 
podeželja



ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV

• Krepitev organizacij proizvajalcev z novimi 
kompetencami:

♣ Vsi sektorji

♣ Kolektivna pogajanja

(mleko, govedina, olivno olje, žita, druge poljščine)

♣ Pogodbe o dobavi

♣ Začasni izbirni ukrepi

• Podpore sodelovanju (razvoj podeželja)



UPRAVLJANJE S TVEGANJI

• Krizne rezerve (400 milijonov €/leto)

• Začasni kolektivni ukrepi (Organizacija skupnega trga)

• Instrumenti za obvladovanje tveganja (razvoj 
podeželja)

♣ Razširjene subvencije za vzajemne sklade in zavarovanje

♣ Novo orodja za stabilizacijo prihodka v primeru izpada



ZNANJE IN INOVACIJE

• Okrepljena kmetijsko svetovalna služba

♣ Izobraževanje za razvoj podjetništva

♣ Zelena plačila

♣ Vodna direktiva in direktiva o pesticidih

• Novo Evropsko partnerstvo za inovacije in razvoj  - Evropsko 
partnerstvo za inovacije v kmetijski produktivnosti in trajnosti

• Povečano spodbujanje prenosa znanja in inovacij (razvoj 
podeželja)



Direct Payments

Direct Payments

Compulsory schemes
Basic Payment
Green Payment
Young Farmers

Optional schemes
Natural Constraints Areas
Coupled Support
Redistributive Payment

Alternative scheme 
(optional)

Small Farmers

Replaces all other 
payments



Neposredna plačila

Obvezne sheme za vse države članice

Shema za mlade kmete
Kmetje do 40 let, ki začnejo z dejavnostjo

Zeleno plačilo
• ohranjanje trajnih travišč

• ekološko pomembna območja

• diverzifikacija pridelkov

Shema osnovnih 
plačil

Za vse aktivne kmete



Neposredna plačila

Osnovno plačilo

• Predpogoj za ugodnosti iz vseh ostalih shem

• Predmet navzkrižne skladnosti

♣ poenostavljen seznam pogojev

♣ Vodna direktiva ter

♣ Direktiva o trajnostni rabi pesticidov sta 
vključeni v sistem navzkrižne skladnosti



Neposredna plačila

Zelena plačila

• Obvezno za vse kmete

• Upoštevati se mora 3 obvezne kmetijske 
prakse:

♣ Ohranjanje trajnih travišč

♣ Ohranjanje ekološko pomembnih območij

♣ Diverzifikacija pridelkov

• do 30% nacionalne ovojnice



DIREKTNA PLAČILA

Mladi kmetje

• Novo direktno plačilo

• Kmetje do 40. leta starosti, ki prvič prevzemajo 
dejavnost

• Možna dopolnitev s pomočjo razvoja 
podeželja (start–up podpora)



DIREKTNA PLAČILA

Prostovoljne sheme 

Podpora naravnim 
omejitvam

Vezana podpora

Prerazporeditvena
plačila



Izbirne sheme neposrednih plačil

Območja z naravnimi omejitvami

• Novo direktno plačilo

• Gorska območja (ali ekvivalent) 
definirano s strani posamezne članice

• do 5% nacionalne ovojnice

• Ne vpliva na možnosti plačil iz razvoja podeželja



Izbirne sheme neposrednih plačil

Vezana podpora

• Samo „ogroženi“ pridelki

• Pomembni posevki zaradi ekonomskih, 
socialnih in okoljskih razlogov

• Cilj: ohranitev trenutnega stanja proizvodnje



Izbirne sheme neposrednih plačil

Prerazporeditvena plačila

• Ciljno usmerjene podpore za male in srednje velike 
kmetije

• Prvih 30 hektarjev/ ali povprečje velikosti kmetij v državi 
članici

• Maksimalno 65% nacionalnega ali regionalnega 
povprečnega plačila na ha

• 30% nacionalnega proračuna za neposredna plačila



Organizacija skupnega trga

• Novi elementi

• Izredni ukrepi

• Krizne rezerve:  400 mio.€/leto iz kvote direktnih 
plačil

Dopolnitve pravil
Odzivnejša in efektivna 

Javna intervencija

Pomoč za zasebno 
skladiščenje



Organizacija skupnega trga

• Ukinitev proizvodnih omejitev

• Proizvodnja vina: dovoljenje za nove zasaditve (+ 1% 
letno)

Mlečne kvote
1 April 2015

Pravice za zasaditev 
trte 2015

Sistem kvot za sladkor
30 September 2017



Organizacija skupnega trga

• Mlečni paket: kolektivna pogajanja � medpanožne 
organizacije iz predstavnikov dobavnih verig za mlekarstvo �

kolektivna pogajanja

� od sedaj možno tudi za:

♣ Govedino
♣ Olivno olje 
♣ Žita in ostale poljščine

• Proizvajalci & medpanožne organizacije: 
razširjeno na vse sektorje



Organizacija skupnega trga

• Shema za šolsko sadje: 

150 milijonov €/letno

• Shema za šolsko mleko prav tako 
razširjena



RAZVOJ PODEŽELJA

• “Ozelenitev”: najmanj 30% nacionalnega 
proračuna za razvoj podeželja 

• Minimalno 5% nacionalnega proračuna za razvoj 
podeželja za LEADER pristop. 

• Prenos sredstev med prvim in drugim stebrom



Spodbujanje prenosa 
znanja in inovacije

Krepitev konkurenčnosti 
vseh vrst kmetijstva ter 
trajnostno upravljanje z 

gozdovi

Obnavljanje, ohranjanje 
ter krepitev ekosistemov

Vzpodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjšanje 
revščine ter gospodarski 

razvoj podeželja

Promocija organizacije 
prehrambene verige, 
vključno s procesi in 

trženjem ter 
upravljanjem tveganja

Promocija učinkovitosti 
virov in prehod na nizko 
ogljično gospodarstvo

RAZVOJ PODEŽELJA

6 prioritet



RAZVOJ PODEŽELJA

• Inovacije in prenos znanja

♣ Kmetijske svetovalne službe

♣ Evropsko partnerstvo za inovacije in razvoj

♣ Ukrepi prenosa znanja

• Mladi kmetje in mali kmetje
♣ Start–up plačila

♣ Investicije



RAZVOJ PODEŽELJA

• Organizacija prehrambene verige
♣ Podpora pri vzpostavljanju skupin proizvajalcev ali 

organizacij
♣ Sodelovanje

• Instrumenti za obvladovanje tveganja
♣ Subvencije za zavarovanje in vzajemne sklade
♣ Ukrepi za stabilizacijo prihodka v primeru izpada pridelka

• Kakovost in konkurenčnost
♣ Sodelovanje v shemah kakovosti
♣ Investicije, poslovno izobraževanje, promocija, inovacije, …



Kako se bodo izkoristile priložnosti je na nas, akterjih,  v 
gorskih območjih!


