
 
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. 
 
OPERACIJA SADJARSTVO 
 
Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je 
ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil. 
 
OPERACIJA POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI 
 
Operacija »Posebni traviščni habitati« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se 
izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste 
in habitatni tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne 
kmetijske rabe. Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in 
travniških kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000 (prosto živeče rastline, metulji, ptice ipd.) 
ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri. 
 
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. 
 
PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI 
OMEJITVAMI (UKREP 13) 
 
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in 
zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD). 
 
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih 
sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi 
kmetijskih zemljišč. 

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.  
 
 



 

AKTIVNOSTI IZ NASLOVA PODUKREPA 6.1 POMOČ ZA ZAGON 
DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE 

Žiga Bogovič je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  
iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

POVZETEK:  
Žiga Bogovič je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko 
dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2020. Na kmetiji bo povečal obseg 
proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z 
naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje 
in podnebnim spremembam. Mladi prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno 
kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime. 
 
GLAVNE DEJAVNOSTI: 

Kmetija, ki jo je prevzel Žiga, je usmerjena v ekološko pridelavo. Mladi gospodar je na 
kmetiji uvedel naslednje dopolnilne dejavnost na kmetiji: proizvodnja moke in drugih 
mlevskih izdelkov, proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin, 
proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, predelava in konzerviranje sadja in zelenjave, 
proizvodnja kisa, proizvodnja žganih pijač, proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih 
vin, vzreja vodnih organizmov, domače tesarstvo, predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni 
način, proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, proizvodnja parfumov 
in toaletnih sredstev, storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo, storitev vzdrževanje 
cest in pluženje snega, storitev vzdrževanje zelenic, storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz 
gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije, storitev pakiranje pridelkov in izdelkov, 
svetovanje o kmetovanju, organiziranje delavnic ali tečajev, prikaz del iz kmetijske, 
gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Povečala bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z 
naložbami v osnovna sredstva bo uvedel inovacije na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva 
kmetijstva na okolje. Žiga se bo na kmetiji tudi zaposlil. 
 
CILJI: 
Na kmetiji imajo naslednje cilje: 

o Povečanje obsega proizvodnih kapacitet 
o Povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva 
o Trženje kmetijskih proizvodov (prodajne poti) 
o Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, okolje in podnebne spremembe 
o Sodelovanje in dvig kakovosti proizvodov 
o Usposabljanje, svetovanje in izobraževanje 

 
PRIČAKOVANI REZULTATI: 

o Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji 
o Višji prihodek in dohodek na kmetiji 
o Zaposlitev na kmetiji 

http://www.program-podezelja.si/
http://www.program-podezelja.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

	Kmetija, ki jo je prevzel Žiga, je usmerjena v ekološko pridelavo. Mladi gospodar je na kmetiji uvedel naslednje dopolnilne dejavnost na kmetiji: proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov, proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih ras...

