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SCENARIJ 1 
NOVA KMETIJSKA POLITIKA PO 2021 
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Cilji nove kmetijske politike 

Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in 
naravni viri po 2021« 

Predstavljena 22. 03 2019 
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Primarni cilji sektorja: hrana in viri/okolje 

 

 

 

 

 

 

Ob varovanju okolja 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 
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Cilji nove kmetijske politike 

A1. Zagotavljanje visokih standardov varne in kakovostne hrane, 
A2. Učinkovita raba in dostopnost virov (zemlja, kapital, delo, znanje), 
A3. Primerljiv dohodkovni položaj, 
A4. Stabilnost dohodka, 
A5. Krepitev agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmeta v verigi, 
A6. Spodbujanje pridelave in porabe hrane z višjo dodano vrednostjo, 
A7. Krepitev tržne naravnanosti in podjetništva, 
A8. Spodbujanje generacijske prenove, 
A9. Ohranitev proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč. 
B1. Zmanjšanje negativnih vplivov na vode, tla in zrak 
B2. Prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb 
B3. Varovanje biotske raznovrstnosti 
B4. Ohranjanje kulturne krajine 
B5. Zagotavljanje višjih standardov dobrobiti živali 
C1. Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
C2. Krepitev lokalnih pobud in medpanožnega sodelovanja ter krepitev 
navezave turizma na kakovostno hrano iz lokalnega okolja 
C3. Razvoj biogospodarstva 
C4. Socialna vključenost, ženske na podeželju in skrb za ranljive skupine 
C5. Zmanjševanje vrzeli v dostopnosti in kakovosti storitev v urbanem in 
ruralnem okolju 
D1. Krepitev raziskovalne podpore za razvoj kmetijstva in podeželja 
D2. Učinkovit prenos znanja do končnih upravičencev 
D3. Delujoč in učinkovit sistem AKIS (Kmetijski sistem znanja in inovacij) 
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Izhodišča, pomembna za scenarije LULUCF: 
A2. Učinkovita raba in dostopnost virov (zemlja, kapital, delo, znanje), 

A9. Ohranitev proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč. 

B1. Zmanjšanje negativnih vplivov na vode, tla in zrak 

B2. Prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb 

B3. Varovanje biotske raznovrstnosti 

B4. Ohranjanje kulturne krajine 

 

Resolucija predvsem naravnano na ‚živost kmetij‘. 

Malo kvantitativno opredeljenih ciljev. 

…- 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 
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Usmeritev v prostor, ohranjanje kakovosti naravnih virov; 
za naslednje generacije 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 

Ohranjanje obsega in proizvodnega potenciala 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 
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Primerna stopnja samooskrbe 

Varovanje najboljših KZ 
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Resolucija vs. izhodišča za oblikovanje modela LULULCF 

Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 

Cilji sledijo primarnim ciljem sektorja:  
• Hrana 
• Okolje 
• … 
• Površine 
• Ekološke prakse 
 
Natura, naravovarstvo v veliki meri 
usmerja rabo zemljišč; načine rabe, 
intenzivnost kmetijstva… (količine  
prehranska varnost, samooskrba?) 
 
 
Ni kvantitativnih ciljev:  
npr. do 2030 povečanje obsega 1000 m2 
njiv&vrtov / prebivalca ? 
…,  
ki bi vplivali na spremembo rabe? 
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Kakšne bodo površine, rabe,  

Kako bodo delovala prilagajanja klimatskim spremembam? 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslavlja zmanjševanje emisije, spodbuja ponore ogljika, 
kakovost tal- 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 
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Odpravljanje zaraščanja, revitalizacija zaraščenih površin 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 

Živinoreja – poudarek na dobrobiti živali 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 
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 Živinoreja – zmanjšanje emisij, tehnologije krmljenja 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 

Ponor ogljika – postaja kmetijska ekosistemska storitev?  

 

 

 

 

 

Izobraževanje, usmerjanje… 
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Resolucija 
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« 
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SCENARIJ 1   
S POGLEDOM NA RESOLUCIJO 2019 
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Kvantitativni cilji (še) niso opredeljeni: 
• Npr. povečati površine njiv  izboljšanje samooskrbe s poljščinami, vrtninami 
• Za koliko povečati ponore v tla; na katerih zemljiščih 
• Kako zmanjšati emisije, kje , v kakšni pridelavi;  
• Treade –offs  npr. prehranska varnost -  naravovarstvom 
• … 

Če resolucija nakazuje deklarativne usmeritve  
  ali sklepamo na ‚bussines as usual‘ ?  
 
Scenarij 1:  
Ni predvidenih velikih sprememb na področju rabe tal,  
Manjše spremembe v intenzivnosti rabe (pridelki) 
 Ali pričakujemo obseg počasnega zmanjševanja KZ, predvsem njiv 

in vrtov?  
 Vpliv na modele 
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Resolucija vs. izhodišča za oblikovanje modela LULULCF 
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VEDNO OBSTAJAJO ‚KAJ ČE?‘ SCENARIJI 2 
 

Prehranska varnost 

Samooskrba 

Strateška varnost države 

Globalna ravne in vpetost/izpostavljenost Slovenije… 
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Kmetijskih zemljišč v SLO: 

• Malo KZ v uporabi: 477,683 ha (2016)  
 stalen blag padec površin KZ, njiv in vrtov? 

• Na splošno slabša kakovost KZ  

• Neprimerljiva/težko primerljiva z naravnim virom v 
sosednjih državah 

 

 Slovenija (lahko) zelo izpostavljena za morebitne 
spremembe na trgu hrane ob (ne)predvidljivih dogodkih. 
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Naravni viri Slovenije, pridelava, samooskrba  
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Izpostavljenost tveganjem sprememb scenarijev zaradi 
morebitnih: 

• Nenadnih večjih klimatskih dogodkov  

• Političnih kriz 

• Konfliktov 

• … 

 

Nepredvidljivost / težko napovedati 

 

Narekujejo spremembe usmeritev Slovenije v večjo strateško 
varnost, kar zahteva kvantitativno opredeljene cilje.  
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Dogodki/procesi - tveganja sprememb v scenarijih 

Vplivi nacionalnih programov na scenarije; npr: 
• Programi pospeševanja lokalne pridelave, samooskrbe  
• Kratke proizvodne verige 
• Usmeritev v kakovost pridelkov/hrane 
• Slovenski zajtrk, … 
• Hrana v nacionalnih inštitucijah 
• Nacionalno samozavedanje o samooskrbi (raste?) 
• … 
 
Kakšen je/bo vpliv programov,  
ki usmerjajo v večji obseg nacionalne pridelave?  
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Vpliv nacionalnih programov na scenarije 
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HVALA ZA POZORNOST ! 
   Info: Borut.Vrscaj@kis.si 
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