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Neposredna plačila v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike za 

obdobje 2023-2027 

Konec oktobra je Evropska komisija potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 

2023-2027 za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim 

bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko 

varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, živilske 

industrije in podeželja, je zapisalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. 

Izvajati se bo začel predvidoma 1.januarja 2023.  

Neposredna plačila so razdeljena na več intervencij in sicer:  

1. Osnovna dogodkovna podpora za trajnostnost 

2. Shema za podnebje in okolje (SOPO) 

3. Vezana dohodkovna podpora 

4. Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost 

5. Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline 

6. Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete 

Z letom 2023 se ukinjajo plačilne pravice. 

Do teh plačil so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev: - 

- ki imajo najmanj 1 ha upravičene kmetijske površine, ki izvajajo kmetijsko dejavnost 

ali so upravičeni do najmanj 100 EUR neposrednih plačil na kmetijsko gospodarstvo. 

- so aktivni kmetje  

- in izpolnjujejo pogoje upravičenosti za posamezno intervencijo. 

1. Intervencija Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost nadomešča plačilne 

pravice.  Dodeli se vsem kmetom, ki izpolnjujejo pogoje pogojenosti, za vse upravičene 

hektarje. Plačilo je po vrednosti enako za vse nosilce kmetijskih gospodarstev in za 

vse rabe kmetijskih zemljišč in ni odvisno od vrste ali obsega proizvodnje. Načrtovan 

znesek na hektar kmetijskega zemljišča je 184,20 EUR. 

2. Intervencija Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za 

trajnostnost: 

Do podpore so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so upravičeni do osnovne 

dohodkovne podpore in so aktivni kmetje.  Podpora je za vse enaka in se dodeli za 



prvih 8,2 ha upravičenih hektarjev vsem kmetijskim gospodarstvom. Načrtovan je 

znesek 27,38 EUR/ha.   

3. Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete:  

Gre za petletno podporo mladim kmetom po začetni vzpostavitvi kmetijskega 

gospodarstva. Podpora je letna, enotna in se dodeli na upravičen hektar.  Načrtovani 

znesek podpore je 78,91 EUR/ha. Pogoj za pridobitev podpore je, da  mladi kmet ni 

starejši od 40 let in ima za kmetovanje potrebno znanje in spretnosti, ki si jih je pridobil 

z najmanj 3 leti delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.  Upravičen mora biti 

do plačila za osnovno dohodkovno podporo in biti mora aktiven kmet.  

4. Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice: 

Do podore je upravičen nosilec, ki na dan 1.2. tekočega leta redi  14 ali več ovc ali koz, 

ki do starejše od 9 mesecev. Drobnica mora biti prisotna na kmetijskem gospodarstvu 

v obdobju obvezne reje in ustrezno označena ter registrirana v skladu s predpisi. 

Načrtovan znesek na žival je 18,52 EUR. 

5. Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi: 

Nosilec lahko pridobi podporo, če redi vsaj dva bika ali vola ali telici neprekinjeno vsaj 

6 mesecev. Govedo mora biti dano v zakol ali izvoz v tekočem letu do vključno 31. 

oktobra in ob zakolu ne sme biti mlajše od 9 mesecev. Izpolnjene morajo biti vse 

zahteve predpisov o identifikaciji in registraciji govedi. Načrtovana je podpora v višini 

49,84 EUR/žival govedi. V primeru, da ima kmetijsko gospodarstvo certifikat za govedo 

za shemo Izbrana kakovost oz. je govedo vključeno v ekološko rejo, je podpora na 

žival za 30 % višja in sicer 64,80 EUR/žival govedi.    

6. Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje: 

Podpora se dodeli kravam dojiljam, ki so primerne pasme, so telile in so skupaj s 

teletom v obdobju obvezne reje na kmetijskem gospodarstvu. Nosilec je upravičen do 

podpore, če redi vsaj 2 kravi dojilji.  Krave dojilje morajo biti v obdobju obvezne reje 

označene, registrirane in vodene v registru govedi na kmetijskem gospodarstvu v 

skladu s predpisi. Načrtovana je podpora 76,60 EUR/kravo dojiljo. Podpora je za krave 

dojilje, ki se nahajajo na OMD območjih, za 30% višja in bo predvidoma znašala 99,58 

EUR/kravo dojiljo.   

7. Vezana dohodkovna podpora za mleko na gorskih območjih: 

Do podpore je upravičen nosilec, ki redi vsaj 2 kravi, ki so iz črede krav molznic.  To 

se določi glede na podatek o oddanem oz. neposredno prodanem mleku na kmetiji ter 

podatek o individualni mlečnosti oz. povprečni nacionalni mlečnosti. Kmetijsko 

gospodarstvo mora biti razvrščeno v gorsko območje. V letu pred oddajo vloge za 

podporo je oddaja oz. neposredna prodaja znašala več kot nacionalna povprečna 

mlečnost. Krave molznice morajo biti tudi ustrezne pasme, ustrezno označene, 

registrirane ter vodene v skladu s predpisi. Na kmetijskem gospodarstvu morajo biti 

prisotne v obdobju obvezne reje in so telile  v zadnjih dveh letih pred oddajo zahtevka.  

Načrtovana višina podpore je 91 EUR/ kravo molznico.      

 



8. Vezana dohodkovna podpora  za beljakovinske rastline: 

Podpora se dodeli kot enotno, letno plačilo za upravičen hektar beljakovinskih rastlin. 

Za leto 2023 je načrtovana podpora v višini 292,00 EUR/ha. Znesek podpore je 

odvisen od vsakoletnega števila upravičenih hektarjev.  Podpora je namenjena 

pridelavi lucerne, detelje, deteljno travne mešanice, krmnega boba, krmnega graha, 

soje, grašice, volčjega boba, boba, graha, fižola, leče, čičerike ali grahorja.  V primeru 

pridelave lucerne, detelje, deteljno travne mešanice, krmnega boba in krmnega graha 

mora obtežba kmetijskih površin z živalmi na kmetijskem gospodarstvu znašati vsaj 

0,9 GVŽ/ha.  Beljakovinske rastline morajo biti prisotne na površini, za katero se 

uveljavlja podporo, od 7. maja do tehnološke zrelosti. Skupna površina, za katero se 

uveljavlja podporo za beljakovinske rastline mora biti vsaj 0,3 ha, površina posamezne 

parcele (GERKa, poljine) pa najmanj 0,1 ha.  

 

Povzeto po: Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo 

(28. 10. 2022) 

 

 

 

 

Pripravila: Lidija Diklič, kmet. inž.  

https://skp.si/wp-content/uploads/2022/10/00_SN-2023-2027.pdf
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