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Izboljšanje vsebnosti organske  

snovi v tleh in vezava CO 
• Ugotovitve 

- med cilje okoljskih ukrepov je potrebno uvrstiti 

povečevanje organske snovi v tleh 

- kmetijstvo s tem blaži podnebne spremembe (vezava 

toplogrednih plinov in ponor CO2) 

• Predlogi rešitev: 

- izboljšanje tehnologije obdelave, gnojenja in 

vzdrževanja njivskih površin v ugodnem stanju glede 

vsebnosti snovi v tleh 

- meritev vsebnosti organske snovi v tleh, pri kateri bi bil 

cilj vsaj ohranjanje vsebnosti oz. povečevanje organske 

snovi v tleh 

- prepoznavanje in uvajanje ekološkega kmetijstva kot 

metode za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in 

za blaženje posledic (več humusa – boljše zadrževanje 

vode v tleh) 

• - koriščenje sredstev izven PRP, iz fonda plačil za izpuste 

toplogrednih plinov (industrija, energetika) 

- spodbuda za uporabo „eko“ komposta 

- ureditev zakonodaje za kompostiranja hlevskega gnoja 

na kmetijskih zemljiščih (v smislu „človeškega“ 

pravilnika) 

 



Problem zaraščanja in 

opuščanja travnatih površin 

• Ugotovitev: 

- vedno več površin se zarašča predvsem na 

strmih in težje obdelovalnih površinah 

• Predlogi rešitev 

- povečanje okoljskih plačil na travniških 

površinah 

- spodbuda preko investicijskih razpisov za 

investiranje v nakup specialne gorske 

mehanizacije 

- minimalna obtežba živali na travnato površino-  

ponovna uvedba ukrepa “sonaravna reja“  

- spodbuda preko javnih del za  

- ponovna uvedba subvencij za krave dojilje 

 

 

 

 



Čistost pitne vode – nitrati 

in pesticidi 

• Ugotovitve:  
- stanje se s sedanjimi ukrepi ne izboljšuje 

 

• Rešitve: 
- prednostna ekološka pridelava na 
vodovarstvenih območjih in obvezna na VVO1 
- kmetije z zemljišči na VVO naj investirajo 
izključno v hleve z nastiljem (ne na gnojevko) 
- pospeševanje zamenjave kmetijskih zemljišč 
konvencionalnih kmetij na VVO z zemljišči izven 
VVO 

     - potrebno je določiti dopustne prakse na       

       problematičnih območjih  
     - potrebno je povečati število merilnih mest 
     - preprečitev prodaje zemljišč, na katerem so vodni       

       viri  

 



Zmanjšanje biodiverzitete 

na njivah 

• Ugotovitve:  

- pestrost rastlinskih vrst in sort, ki se pridelujejo 

na njivah, se zmanjšuje 

• Rešitve: 

- podpora združenim setvam (intercroping) 

- podpora vključevanju manj razširjenjih 

(alternativnih) rastlin v poljedelski kolobar 

- podpora izključno kolobarju, ki je resnično 

raznovrsten in podpira biološko pestrost v tleh in 

nad tlemi ter omogoča raznovrstne tržne proizvode 

(z višjo prehransko in zdravstveno vrednostjo) 



Pospeševanje izvedbe ukrepov 

prilagajanja gozdov na 

podnebne spremembe 
• Ugotovitve:  

- prilagajanje na podnebne spremembe ni dovolj hitro 
- deležniki niso dovolj osveščeni za sodelovanje pri 
prilagajanju 

• Rešitve: 
- pospeševanje sprememb vrstne in starostne pestrosti 
gozdov 
- zagotavljanje ustrezen, genetsko pester material za 
obnovo gozdov (sadike) 
- povečanje stabilnosti gozdov z redčenji in nego 
gozdnih sestojev 
- odpiranje gozdov na ogroženih območjih zaradi 
podnebnih sprememb (ceste, železnica) 
- pospeševanje rabe prilagojenih gozdarskih tehnologij, 
ki so učinkovite 
- usposabljanje, izobraževanje in povezovanje lastnikov 
gozdov 
- osveščanje javnosti o pomenu prilagajanja na 
podnebne spremembe („gozdna pedagogika“) 
- vzpostavitev spremljanja učinkov ukrepov in genetske 
pestrosti gozdov 

 



Kako skladiščiti ogljik in blažiti 

podnebne spremembe 

• Ugotovitve:  

- gozd ni dovolj izkoriščen 

- gozd in kmetijske površine lahko prispevajo več k 

blaženju klimatskih sprememb 

• Rešitve: 

- intenzivno spodbujanje združevanja lastnikov v 

združenja 

- sofinanciranje odpiranja gozdov 

- intenzivno osveščanje javnosti, prilagajanje kurikuluma 

v šolah 

- spodbujanje nadomeščanja fosilnih energentov z 

biomaso (lesom) 

- spodbujanje rabe biomase v javnem sektorju (občine, 

domovi za starejše, šole, vrtci, upravne enote, javni 

zavodi, stavbe ministrstev…) 

- povečanje gozdne posesti z degresivno davčno lestvico 



Zagotavljanje splošno 

koristnih funkcij gozda v 

podnebno nestabilnem okolju 

Ugotovitve: 

• Gozdovi zagotavljajo širši skupnosti številne splošno 

koristne funkcije kot so:  

- varovanje zemljišč na strminah, 

- zadrževanje in filtriranje vode, 

- rekreacija, prosti čas, turistične dejavnosti. 

Rešitve: 

• Potrebni so hudourniški ukrepi, predvsem v tistih 

gozdovih, ki varujejo stanovanjske, gospodarske in 

infrastrukturne objekte 

• Potrebno je razvijati gozdno pedagogiko, zagotoviti 

kapacitete na kmetijah in občinah za trasiranje 

interaktivnih gozdnih poti, vodenja po gozdni poti, rešiti 

probleme pri nabiranju dobrin iz gozda 

 

 



Trženje kmetijskih pridelkov 

• Ugotovitve 

- manjka povezovanje kmetij 

- premalo skupnega nastopa na trgu 

- manjka prenos znanja preko mentorskih kmetij 

- premajhna prodajna vrednost 

- potrebno je povečati delež lokalno in ekološko pridelane 

hrane v javnih zavodih in hotelih 

• Predlogi rešitev 

• MKGP 

- spodbude za povezovanje kmetov in zadrug 

- delitev razmerja subvencij na pridelovalce, posredovalce 

in uporabnike 

- spodbuda in ozaveščanje sonaravno pridelane hrane 

• Uvesti kontrolo realiziranja zelenega javnega naročanja v 

javnih zavodih preko UVHVVR ali certifikacijekih organov 

• Zadruge: 

-naj ne bodo trgovci, ampak povezovalci in distributerji v 

lokalnem okolju 

• KGZS 

- svetovanje, prilagojeno geografski legi kmetij 

 

 

 

 

 

 



Sklepi 

• Večina udeležencev je bolj naklonjena paketnemu 
pristopu novih kmetijsko okoljskih in podnebno 
okoljskih ukrepov in negativno ocenjuje trenutni 
paketni KOPOP 

• Konvencionalni kmetje bi morali biti informirani 
preko obveznih predavanj o okoljskih vidikih 
ekološkega kmetijstva (o tem se bo že 5. leto 
predavalo ekološkim kmetom) 

• Potrebno je uravnotežiti višine plačil glede na 
okoljske učinke, ki so lahko tudi merljivi (trenutno so 
lahko plačila na hektar enaka z različnimi 
kombinacijami KOPOP in historičnimi pravicami za 
konvencionalno pridelavo ob uporabi agrokemikalij 
na ravnini bistveno večja kot na ekološko obdelani 
površini z vsemi omejitvami na hribovski kmetiji) 

• Previdnost pri načrtovanju plačil za novo SKP - 
preprečiti izstop ekoloških kmetij iz sistema ob 
uvedbi novih plačil v okviru SKP po 2020 kot se je to 
zgodilo v tej finančni perspektivi, ko je okoli 300 
hribovskih živinorejskih eko kmetij izstopilo iz 
ukrepa Ekološko kmetovanje.  

 



Opozorila glede neživljenjskih 

ukrepov ARSO/MKGP 
• Ugotovitve: 

- nesmiselni ukrepi in zakonodaja v praksi onemogočata 

kmetovanje ali pa ga močno zavirata 

• Predlogi rešitev 

- individualni pristop na terenu 

- poenostavitev oz. določitev bolj življenjskih pravil za 

postavitev objektov 

- industrijska konoplja kot rešitev velikih podnebnih 

težav (del prehrane za živali, blago,…) 

 



Dodatni predlogi za SKP 

• DOBROBIT ŽIVALI, podpora bi lahko bila večja 

če bi se shema izvajala tako kot je treba. 

Določiti bi bilo potrebno minimalno površino 

za pašo, da ne pride do izkoriščanja, kot je 

trenutno praksa (ukrep koristijo kmetije, ki 

imajo za 100 GVŽ 1 ha izpusta in gre le za 

formalno dobro počutje živali) 

• Ukrep DŽ za prašiče poenostaviti in nameniti 

izključno rejam z izpustom na prosto.  

• Travniški sadovnjaki, uvesti podporo po 

številu dreves in ne na hektar. 


