
 
Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) 

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje 

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami 

in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. 

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi 

okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so 

usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in 

upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila 

spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko 

prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka 

zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika 

okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje 

krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin. 

Glavne aktivnosti: sad_vabe, gen_pas, gen_sor 

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11) 

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja 

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma 

izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske 

krajine, varovanju okolja nasploh. 

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14) 

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali. 

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne 

rezultate ter kakovost živil živalskega izvora. 

Povzetek: Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna 

pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter 

kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga 

priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno 

zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki 

negativno vplivajo na dobrobit živali. 

Glavne aktivnosti: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki 

presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso. 

Povezava: 

Evropska komisija http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 

Program razvoja podeželja www.program-podezelja.si/ 
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