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B.4. Akcija  Akcije za zagotavljanje ponovljivosti, prenosljivosti in trajnosti 

B.4.1 Nadzor nad prehrano Za nadzor nad akcijo bo skrbela kmetijsko-svetovalna služba, ki bo v sodelovanju s kmetijskim 
inštitutom v Bologni na podlagi analize prehrane pripravila smernice za zmanjševanje deleža N in P v 
živalski prehrani. KSS tesno sodeluje s Ministrstvom za kmetijstvo, ki je izrazilo pisno podporo za 
prenos rezultatov projekta v zakonodajo ter z drugimi kmetijami v Italiji, ki imajo podobno 
problematiko. Smernice bodo tudi aktivno predstavljene na srečanjih EU na temo kmetijstva, KSS pa 
jih bo uporabljal pri izobraževanju (redna letna predavanja o prehrani živine za kmetovalce) in 
svetovanju kmetovalcem pri pripravi prehranskih načrtov živine. 

B.4.2 Izbor ustreznih kmetij Vodilni partner bo na začetku projekta pripravil dokument, iz katerega bodo razvidni kriteriji za izbor 
demonstracijskih kmetij. Dokument bo skupaj s protokolom za ponovljivost in prenosljivost (akcija 
B.4.3) služil za analizo ocene rezultatov in primernosti posameznih tipov kmetij za posamezne ukrepe. 
Tako bodo zagotovili izbor najustreznejših ukrepov za posamezno kmetijo in s tem doseganje čim 
boljših rezultatov. 

B.4.3 Protokol za ponovljivost 
in prenosljivost 

Vodilni partner bo vsaj dvakrat tekom projekta (v prvi in drugi tretjini projekta) in pred oddajo 
končnega poročila pripravil analizo aktivnosti, ki so se izvajale na posameznih kmetijah in dosežene 
rezultate. Na podlagi analize bo pripravljen protokol ukrepov , ki bo ciljnim skupinam v pomoč pri 
izbiranju ustreznih ukrepov glede na tip kmetije in pričakovane rezultate. Protokola iz prve in druge 
tretjine projekta bosta uporabljena tudi na testnih kmetijah v Franciji in Poljski (priložena pisma 
podpore kmetijskega inštituta iz Francije in združenja zadrug iz Poljske, obe organizaciji sodelujeta tudi 
kot podizvajalca). Pri pripravi protokola bodo s stališča zakonodaje sodelovali tudi regionalni 
zakonodajalci, ki so zainteresirani za prenos rezultatov v lokalno zakonodajo (med drugim vključitev v 
naslednji Program razvoja podeželja) ter tudi državno. 

B.4.4 Vzpostavitev 
trajnostnega modela zadrug 

Demonstracijske kmetije bodo skupaj z regijskimi zakonodajalci in kmetijsko svetovalno službo do 
konca projekta naredile vzdržni poslovni načrt za zadrugo (določitev strateških partnerjev, tehničnih in 
strokovnih zahtev). Zadruga bo prevzela v uporabo stroj za ločevanje gnojevke in koordinirala njegovo 
uporabo. Uporaba stroja bo brezplačna za člane zadruge. 

B.4.5 Dostop do pravih 
informacij 

Državni in regionalni zakonodajalci bodo skupaj s kmetijskimi svetovalci in nadzorniki vzpostavili 
enostavno tehnološko rešitev (spletna platforma), ki bo kmetom omogočala enostavno poročanje, 
zakonodajalcem pa spremljanje stanja na kmetiji (od vrste in količine hrane za živali, količino pridelane 



in odpeljane gnojevke, razporeditvijo gnoja znotraj zadruge,…). Sredstva za vzdrževanje in 
posodabljanje tehnologije bodo zagotovljena na državni/regionalni ravni. Aplikacija bo na voljo za 
brezplačno uporabo, kmetijsko svetovalna služba pa bo nudila podporo kmetovalcem pri uporabi 
(helpdesk, navodila za uporabo, prikaz delovanja na rednih predavanjih za kmetovalce). 

 


