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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

Glej priložene dokumente

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program za 
razvoj podeželja (prednostno področje 1A)

0,03 3,91

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru 
ukrepa sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 
(skupine, mreže/grozdi, pilotni projekti ...) (prednostno 
področje 1B)

0,00 60,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T3: Skupno število usposobljenih udeležencev v skladu s 
členom 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 
1C)

1.146,00 99.600,00

Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s podporo programa za 
razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali 
posodabljanje (prednostno področje 2A)

0,03 0,03 3,44

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 158.061,36 8,43 146.481,28 7,81 1.875.000,00

M04 10.923.195,07 7,20 10.923.195,07 7,20 151.704.554,31

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 8.767.312,50

Total 11.081.256,43 6,83 11.069.676,35 6,82 162.346.866,81
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Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim 
načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s 
programom za razvoj podeželja (prednostno področje 2B)

0,30 0,00 3,45

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 0,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00

M06 8.896.800,00 14,67 0,00 0,00 60.650.000,00

Total 8.896.800,00 14,52 0,00 0,00 61.275.000,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T6: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo 
za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v 
kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah 
proizvajalcev (prednostno področje 3A)

0,00 0,00 1,70

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 4.798,26 0,44 0,00 0,00 1.078.385,00

M02 627.416,13 215,80 132.330,08 45,52 290.736,00

M03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.666,67

M04 2.450.030,57 3,21 2.450.030,57 3,21 76.422.595,03

M09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.950,00

M14 1.233.750,00 7,54 1.302.640,82 7,96 16.368.000,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771.750,00

Total 4.315.994,96 4,24 3.885.001,47 3,81 101.898.082,70
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene 
pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti 
in/ali krajin (prednostno področje 4A)

33,15 28,73

T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile 
sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja 
voda (prednostno področje 4B)

22,27 24,74

T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile 
sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja 
tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)

31,57 27,23

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01 235.746,77 2,64 0,00 0,00 8.921.615,00

M02 0,00 0,00 0,00 0,00 10.477.264,00

M08 0,00 0,00 0,00 0,00 20.454.400,00

M10 26.325.000,00 12,93 28.766.316,03 14,13 203.607.386,67

M11 11.860.103,00 19,70 10.006.712,18 16,62 60.200.000,00

M13 41.906.311,55 15,76 15.502.427,73 5,83 265.933.333,33

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.617.500,00

Total 80.327.161,32 13,96 54.275.455,94 9,44 575.211.499,00

Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti 
(prednostno področje 6A) 0,00 500,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06 0,00 0,00 0,00 0,00 64.693.333,33

M08 134.702,66 0,35 134.702,66 0,35 39.026.666,67

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.937,50

Total 134.702,66 0,13 134.702,66 0,13 105.625.937,50
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Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, zajetega v 
strategijah lokalnega razvoja (prednostno področje 6B) 0,00 65,57

T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega 
izboljšanih storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B) 0,00 0,00

T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) 
(prednostno področje 6B) 0,00 66,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M19 0,00 0,00 0,00 0,00 52.365.613,75

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 52.365.613,75

Focus Area 6C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih 
ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno 
področje 6C)

0,00 1,70

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M07 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 v povezavi s celotnimi izdatki za program za 
razvoj podeželja (prednostno področje 1A)

0,03 3,91

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru 
ukrepa sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) 
(skupine, mreže/grozdi, pilotni projekti ...) (prednostno 
področje 1B)

0,00 60,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T3: Skupno število usposobljenih udeležencev v skladu s 
členom 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 
1C)

1.146,00 99.600,00
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Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s podporo programa za 
razvoj podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali 
posodabljanje (prednostno področje 2A)

0,03 0,03 3,44

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 11.081.256,43 6,83 11.069.676,35 6,82 162.346.866,81

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

158.061,36 8,43 146.481,28 7,81 1.875.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Skupni javni izdatki 146.481,28 11,86 1.235.000,00

M01

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 1.146,00 36,97 3.100,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

10.923.195,07 7,20 10.923.195,07 7,20 151.704.554,31

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Skupne naložbe 28.076.492,26 6,73 417.251.845,56

O1 - Skupni javni izdatki 5.123.525,84 4,32 118.633.956,36

M04.1 O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

23,00 0,92 2.491,00

M04

M04.3 O1 - Skupni javni izdatki 5.799.669,23 17,54 33.070.597,95

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 8.767.312,50
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Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim 
načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s 
programom za razvoj podeželja (prednostno področje 2B)

0,30 0,00 3,45

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2B total 8.896.800,00 14,52 0,00 0,00 61.275.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 265.000,00

M01

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 0,00 0,00 600,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

8.896.800,00 14,67 0,00 0,00 60.650.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 60.650.000,00

M06

M06.1 O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

0,00 0,00 2.500,00
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Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T6: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo 
za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v 
kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah 
proizvajalcev (prednostno področje 3A)

0,00 0,00 1,70

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 4.315.994,96 4,24 3.885.001,47 3,81 101.898.082,70

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.798,26 0,44 0,00 0,00 1.078.385,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 1.078.385,00

M01

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 0,00 0,00 2.600,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

627.416,13 215,80 132.330,08 45,52 290.736,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Število upravičencev, 
deležnih svetovanja 166,00 41,50 400,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.666,67

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M03

M03.1
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

0,00 0,00 250,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2.450.030,57 3,21 2.450.030,57 3,21 76.422.595,03

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Skupne naložbe 13.042.541,56 5,25 248.628.175,82

M04

M04.1, M04.2 O3 - Število podprtih operacij 15,00 4,55 330,00

Total public expenditure
M09 Committed expenditure 

(year 2015)
Level of implementation 

(committed) (%)
Realised expenditure 

(year 2015)
Level of 

implementation 
Planned expenditure from 

RDP
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(realised) (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.950,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O3 - Število podprtih operacij 0,00 0,00 15,00

O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah 0,00 0,00 900,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1.233.750,00 7,54 1.302.640,82 7,96 16.368.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M14

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

155,00 77,50 200,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 3.771.750,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M16

M16.4 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah 0,00 0,00 80,00
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Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene 
pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti 
in/ali krajin (prednostno področje 4A)

33,15 28,73

T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile 
sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja 
voda (prednostno področje 4B)

22,27 24,74

T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile 
sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja 
tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)

31,57 27,23

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

P4 total 80.327.161,32 13,96 54.275.455,94 9,44 575.211.499,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

235.746,77 2,64 0,00 0,00 8.921.615,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 8.921.615,00

M01

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 0,00 0,00 93.300,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 10.477.264,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Število upravičencev, 
deležnih svetovanja 0,00 0,00 36.935,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 20.454.400,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M08

M08.4 O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 20.454.400,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

26.325.000,00 12,93 28.766.316,03 14,13 203.607.386,67

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M10

M10.1 O5 - Skupna površina (ha) 216.705,53 50,87 426.000,00

M11 Total public expenditure
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Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

11.860.103,00 19,70 10.006.712,18 16,62 60.200.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M11.1 O5 - Skupna površina (ha) 6.725,27 44,84 15.000,00

M11.2 O5 - Skupna površina (ha) 31.343,76 78,36 40.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

41.906.311,55 15,76 15.502.427,73 5,83 265.933.333,33

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M13.1 O5 - Skupna površina (ha) 85.641,84 35,54 241.000,00

M13.2 O5 - Skupna površina (ha) 5.385,53 34,52 15.600,00

M13

M13.3 O5 - Skupna površina (ha) 34.354,50 46,93 73.200,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 5.617.500,00
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Focus Area 6A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti 
(prednostno področje 6A) 0,00 500,00

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6A total 134.702,66 0,13 134.702,66 0,13 105.625.937,50

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 64.693.333,33

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Skupne naložbe 0,00 0,00 132.000.000,00

M06

M06.2, M06.4
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

0,00 0,00 640,00

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

134.702,66 0,35 134.702,66 0,35 39.026.666,67

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O5 - Skupna površina (ha) 228,00

O1 - Skupni javni izdatki 134.702,66 0,35 39.026.666,67

M08

M08.6
O2 - Skupne naložbe 538.000,00 0,58 92.690.539,69

Total public expenditure

Committed expenditure 
(year 2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.937,50
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Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, zajetega v 
strategijah lokalnega razvoja (prednostno področje 6B) 0,00 65,57

T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega 
izboljšanih storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B) 0,00 0,00

T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) 
(prednostno področje 6B) 0,00 66,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6B total 0,00 0,00 0,00 0,00 52.365.613,75

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 52.365.613,75

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O18 - Prebivalstvo, vključeno v 
lokalne akcijske skupine 0,00 0,00 1.350.000,00

O19 - Število izbranih lokalnih 
akcijskih skupin 0,00 0,00 33,00

M19.1 O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 600.000,00

M19.2 O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 33.709.771,69

M19.3 O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 4.000.000,00

M19

M19.4 O1 - Skupni javni izdatki 0,00 0,00 14.055.842,06
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Focus Area 6C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih 
ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno 
področje 6C)

0,00 1,70

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6C total 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O15 - Prebivalci, deležni 
izboljšanih storitev/infrastrukture 
(informacijska tehnologija ali 
drugo)

0,00 0,00 35.000,00

M07

M07.3

O3 - Število podprtih operacij 0,00 0,00 10,00
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1.c) Ključne informacije o izvajanju programa razvoja podeželja na podlagi podatkov iz a) in b) 
podľa oblastí zamerania

1 Prednostna naloga P1: Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
podeželskih območjih

1.1       Prednostno področje 1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na 
podeželskih območjih

K prednostnemu področju 1A prispevajo ukrepi 1-Prenos znanja in dejavnosti informiranja, 2-Službe za 
svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah 
in 16-Sodelovanje.

1.1.1 Ukrep 1: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Ukrep se izvaja v okviru dveh podukrepov 1.1-Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti ter 1.2-Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

1.1.1.1  Podukrep 1.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep 1.1 je v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v 
nadaljevanju: PRP 2014–2020) na voljo 11.500.000 €. Do konca leta 2015 je bilo odobrenih 3,5 % 
(398.606,39 €), izplačanih pa 1,3 % (146.481,28 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

V okviru podukrepa 1.1 je bilo v letu 2015 objavljeno šest javnih naročil, za pet javnih naročil so bile v 
letu 2015 tudi podpisane pogodbe z izvajalci: »Redno usposabljanje KOPOP za leto 2015« (vrednost 
pogodbe z DDV 155.705,54 €), »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 
2015« (vrednost pogodbe z DDV 158.061,36 €), »Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje za leto 
2015« (vrednost pogodbe z DDV 55.885,15 €), »Usposabljanje za ukrep dobrobit živali za leto 2015« 
(vrednost pogodbe z DDV 4.798,26 €) in »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila iz PRP 2014–2020 za leto 2016« (vrednost pogodbe z DDV 24.156,08 €).

V letu 2015 je bilo izplačano in zaključeno javno naročilo »Usposabljanje na področju gozdarstva za 
varno delo v gozdu za leto 2015« v višini 146.481,28 €.

1.1.1.2  Podukrep 1.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep 1.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 1.000.000,00 €. V letu 2015 se podukrep ni izvajal.

1.1.2     Ukrep 2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje 
nadomeščanja na kmetijah

V okviru tega ukrepa se izvaja en podukrep: 2.1-Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja.

1.1.2.1  Podukrep 2.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja 

Za podukrep 2.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 10.768.000,00 €. Do konca leta 2015 je bilo 
odobrenih 5,8 % (627.416,13 €), izplačanih pa 2,3 % (247.159,08 €) razpoložljivih sredstev za ta 
podukrep.

V okviru podukrepa 2.1 je bilo leta 2014 objavljeno eno javno naročilo in podpisana pogodba z 
izvajalcem: »Priprava programov dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2014« (vrednost 
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pogodbe z DDV 160.919,95 €). V letu 2015 so bila objavljena štiri javna naročila: »Izdelava programov 
dobrobiti živali za leto 2015«, »Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016«, »Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2016« 
in »Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017«. Podpisani sta bili dve pogodbi z izvajalci, in 
sicer: »Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2015« (vrednost pogodbe z DDV 163.177,68 €) ter 
»Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2016« (vrednost pogodbe z DDV 303.318,50 €).

V letu 2015 je bilo delno izplačano javno naročilo »Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2015« v 
višini 114.829,00 €. V letu 2015 pa je bilo izplačano in zaključeno javno naročilo »Priprava programov 
dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2014«, ki je bilo objavljeno v letu 2014, v višini 
132.330,08 €.

1.1.3     Ukrep 16: Sodelovanje

Za ukrep 16 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.062.500,00 €. V letu 2015 se ukrep ni izvajal.

1.1.4     Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih 
območjih je doseči 3,91 % skupnih načrtovanih javnih izdatkov PRP 2014–2020 v okviru izplačil za  
ukrepe 1, 2 in 16.

Do konca leta je bila na tem prednostnem področju za zaključena usposabljanja in svetovanja skupaj 
izplačanih 278.811,36 €, kar predstavlja 0,03 % od skupnih načrtovanih javnih izdatkov za PRP 2014–
2020 (1.107.279.333,08 €).

1.2       Prednostno področje 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in 
gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in 
okoljske učinkovitosti

K prednostnemu področju 1B prispeva ukrep 16-Sodelovanje.

1.2.1     Ukrep 16: Sodelovanje

Za ukrep 16 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.062.500,00 €. V letu 2015 se ukrep ni izvajal.

1.2.2     Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom 
ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti je 
skupaj podpreti 60 operacij sodelovanja v okviru ukrepa 16. Do konca leta 2015 na tem prednostnem 
področju ni bilo podprtih operacij sodelovanja, ker se ukrep 16 v letu 2015 ni izvajal.

1.3       Prednostno področje 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju

K prednostnemu področju 1C prispeva ukrep 1- Prenos znanja in dejavnosti informiranja.

1.3.1     Ukrep 1: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
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1.3.1.1  Podukrep 1.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

V okviru podukrepa 1.1 je bilo v letu 2015 objavljeno šest javnih naročil, za pet javnih naročil so bile v 
letu 2015 tudi podpisane pogodbe z izvajalci: »Redno usposabljanje KOPOP za leto 2015« (vrednost 
pogodbe z DDV 155.705,54 €), »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 
2015« (vrednost pogodbe z DDV 158.061,36 €), »Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje za leto 
2015« (vrednost pogodbe z DDV 55.885,15 €), »Usposabljanje za ukrep dobrobit živali za leto 2015« 
(vrednost pogodbe z DDV 4.798,26 €) in »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 
2016« (vrednost pogodbe z DDV 24.156,08 €).

V letu 2015 se je v okviru javnega naročila »Redno usposabljanje KOPOP za leto 2015« usposabljalo 
5.688 udeležencev, v okviru javnega naročila »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v 
gozdu za leto 2015« 1.146 udeležencev, v okviru javnega naročila »Usposabljanje za ukrep ekološko 
kmetovanje za leto 2015« 3.154 udeležencev, v okviru javnega naročila »Usposabljanje za ukrep dobrobit 
živali za leto 2015« 173 udeležencev. V okviru javnega naročila »Predhodno usposabljanje za ukrep 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 za leto 2016« v letu 2015 še ni bilo izvedenih usposabljanj.

V letu 2015 je bilo izplačano in zaključeno javno naročilo »Usposabljanje na področju gozdarstva za 
varno delo v gozdu za leto 2015« v višini 146.481,28 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo 
skupaj 1.146 upravičencev v skupni višini 816 ur usposabljanja. Od tega so 404 upravičenci zaključili 
usposabljanje s področja varnega dela s traktorjem v višini 128 ur usposabljanja in 742 upravičencev s 
področja varnega dela z motorno žago v višini 688 ur usposabljanja.

1.3.1.2  Podukrep 1.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja 

V letu 2015 se podukrep ni izvajal.

1.3.2     Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju je skupaj usposobiti 99.600 udeležencev usposabljanj do leta 2023. 
Do konca leta 2015 je bilo na tem prednostnem področju glede na zaključena usposabljanja usposobljenih 
skupaj 1.146 udeležencev, kar predstavlja 1,2 % načrtovanega skupnega števila usposobljenih 
udeležencev.

 

2          Prednostna naloga P2: Krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst 
kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega 
upravljanja gozdov

2.1       Prednostno področje 2A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje 
lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe 
na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije

K prednostnemu področju 2A prispevajo ukrep 1-Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrepa 
4.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 4.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z 
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razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva ter ukrep 16-Sodelovanje.

2.1.1     Ukrep 1: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.1.1.1  Podukrep 1.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep 1.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 1.235.000,00 €. Do 
konca leta 2015 je bilo odobrenih 12,8 % (158.061,36 €) razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 11,9 % 
(146.481,28 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep za to prednostno področje.

V okviru podukrepa 1.1 je bilo v letu 2015 za prednostno področje 2A objavljeno eno javno naročilo, za 
katero je bila v tem letu tudi podpisana pogodba z izvajalcem: »Usposabljanje na področju gozdarstva za 
varno delo v gozdu za leto 2015« (vrednost pogodbe z DDV 158.061,36 €).

V letu 2015 je bilo izplačano in zaključeno javno naročilo »Usposabljanje na področju gozdarstva za 
varno delo v gozdu za leto 2015« v višini 146.481,28 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo 
skupaj 1.146 upravičencev v skupni višini 816 ur usposabljanja. Od tega so 404 upravičenci zaključili 
usposabljanje s področja varnega dela s traktorjem v višini 128 ur usposabljanja in 742 upravičencev s 
področja varnega dela z motorno žago v višini 688 ur usposabljanja.

2.1.1.2  Podukrep 1.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep 1.2 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 640.000,00 €. V letu 
2015 se podukrep ni izvajal.

2.1.2     Ukrep 4: Naložbe v osnovna sredstva

V okviru prednostnega področja 2A se izvajata dva podukrepa: 4.1-Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva in 4.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

2.1.2.1  Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu 4.1 namenjenih 118.633.956,36 €.

V skladu s 3(1)(a) členom Uredbe 1310/2013/EU in s 16(1)(a) členom Uredbe 807/2014/EU je Slovenija 
prenesla del sprejetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki izhajajo iz 
pozitivno rešenih pritožb v programsko obdobje 2014–2020 (ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: 
PRP 2007–2013)). Izplačila sprejetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja v okviru podukrepa 
4.1 bodo potekala do 31. 12. 2016.

V letu 2015 so potekala le izplačila obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki 
izhajajo iz pozitivno rešenih pritožb. V letu 2015 redni javni razpisi še niso bili objavljeni.

Do konca leta 2015 je bilo izplačanih 24 vlog v skupni višini 5.123.525,84 €, kar predstavlja  4,3 % 
razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PRP 2007–2013 je bilo 
največ izplačanih sredstev v okviru 22. javnega razpisa za naložbe mladih prevzemnikov kmetij 
(objavljen 30. 8. 2013) (46 %) in 15. javnega razpisa za namen gradnje in posodobitve hlevov (objavljen 
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21. 10. 2011) (19,1 %). Celotna vrednost naložb (zasebni in javni viri) je znašala 14,5 mio €. Na ravni 
celotnega podukrepa 4.1 znaša povprečna vrednost izplačanih sredstev na vlogo 213.480 €, povprečna 
vrednost celotne naložbe na vlogo pa 603.495 €.

Glede na status vlagatelja prevladujejo kmetije. Te predstavljajo 78,1 % vseh izplačanih vlog.

Glede na sektor pridelave prevladuje govedoreja-mleko, ki predstavlja 54,7 % vseh izplačanih vlog.

Namen naložb smo spremljali na podlagi odobrene vrednosti stroškov, ki naj bi jim po oddaji zahtevka 
tudi sledilo izplačilo. Največ odobrenih stroškov je bilo za naložbe v novogradnje, ki predstavljajo 51,3 
% vrednosti vseh odobrenih stroškov. Sledijo naložbe v opremo s 25,3 % ter mehanizacija z 10,3 %. Za 
nakup in postavitev mrež proti toči je bilo izplačanih 5 % finančnih sredstev.

Od 24 izplačanih vlog jih je bilo 12 oziroma polovica izplačanih upravičencem, ki so mladi prevzemniki 
kmetij.

V okviru ekološke pridelave ni bilo podprtih vlog.

2.1.2.2  Podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu 4.3 namenjenih 33.070.597,95 €.

V skladu s 3(1)(a) členom Uredbe 1310/2013/EU in s 16(1)(a) členom Uredbe 807/2014/EU je Slovenija 
prenesla del sprejetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki izhajajo iz 
pozitivno rešenih pritožb v programsko obdobje 2014–2020 (del ukrepa 122-Povečanje gospodarske 
vrednosti gozdov in ukrep 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma 
prilagoditvijo kmetijstva PRP 2007–2013). Izplačila sprejetih obveznosti prejšnjega programskega 
obdobja v okviru podukrepa 4.3 bodo potekala do 31. 12. 2016.

V letu 2015 so potekala le izplačila obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki 
izhajajo iz pozitivno rešenih pritožb. V letu 2015 javni razpisi niso bili objavljeni.

Do konca leta 2015 je bilo izplačanih 33 vlog v skupni višini 5.799.669,23 €, kar predstavlja  17,5 % 
razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa 125 PRP 2007–2013, je bilo največ izplačanih sredstev v okviru 4. 
javnega razpisa za predmet podpore št. 3: Izgradnja velikih namakalnih sistemov (objavljen 28. 12. 2012) 
(63,4 %). Celotna vrednost naložb (zasebni in javni viri) je znašala 13,6 mio €. Na ravni celotnega 
podukrepa 4.3 znaša povprečna vrednost izplačanih sredstev na vlogo 175.748 €, povprečna vrednost 
celotne naložbe na vlogo pa 411.897 €. Izplačil sprejetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja iz 
naslova ukrepa 122 PRP 2007–2013 do konca leta 2015 ni bilo.

Za namen komasacij je bilo izplačano 23 vlog, in sicer dvanajstim občinam v skupni višini 1.397.938 €. 
Povprečna vrednost izplačanih projektov znaša 60.780 € na vlogo. Skupno je bilo v komasacije 
vključenih 4.347 ha zemljišč, ki so bila pred postopkom komasacije razdeljena na 28.340 parcel. Po 
postopku komasacije se je število parcel v tem območju zmanjšalo na 8.019.

Za namen agromelioracij je bilo petim občinam izplačano osem vlog v skupni višini 702.065 €. 
Povprečna vrednost izplačanih projektov znaša 87.758 € na vlogo.
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Za namen namakanja sta bili izplačani dve vlogi za izgradnjo namakalnih sistemov v skupni višini 
3.699.666 €.

2.1.2.3  Ukrep 16: Sodelovanje

Za ukrep 16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 8.767.312,50 €. V letu 2015 
se ukrep ni izvajal.

2.1.3  Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 2A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega 
prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne 
usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije, je 3,44 % podprtih kmetijskih gospodarstev s podporo 
programa razvoja podeželja do konca leta 2023. Do konca leta 2015 je bilo na tem prednostnem področju 
glede na zaključene vloge podprtih 23 kmetijskih gospodarstev, ki so prejela pomoč za naložbe v 
kmetijska gospodarstva, kar predstavlja 0,03 % podprtih kmetijskih gospodarstev.

2.2       Prednostno področje 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti 
ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve

K prednostnemu področju 2B prispevata ukrepa 1-Prenos znanja in dejavnosti informiranja in podukrep 
6.1-Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

2.2.1     Ukrep 1: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.2.1.1  Podukrep 1.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep 1.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2B na voljo 265.000,00 €. V okviru 
podukrepa 1.1 v letu 2015 za prednostno področje 2B ni bilo objavljenih javnih naročil.

2.2.1.2  Podukrep 1.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep 1.2 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2B na voljo 360.000,00 €. V letu 
2015 se podukrep ni izvajal.

2.2.2     Ukrep 6: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru prednostnega področja 2B se izvaja podukrep 6.1-Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

2.2.2.1  Podukrep 6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Za podukrep 6.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 60.650.000,00 €. Do konca leta 2015 je bilo 
odobrenih 14,7 % (8.896.800,00 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Izplačil v letu 2015 ni bilo.

V okviru podukrepa 6.1 je bil v letu 2015 objavljen en zaprti javni razpis v skupni višini 12.000.000 €, in 
sicer v sklopu A (mladi kmetje z zaposlitvijo, oziroma tisti, ki se nameravajo zaposliti v roku 9 mesecev 
po datumu odločbe o pravici do sredstev) v višini 8.400.000 € in v sklopu B (ostali mladi kmetje) v višini 
3.600.000 €.

Odločbe so bile izdane 21. 12. 2015. Višina odobrenih sredstev je bila 8.896.800 €, od tega za sklop A 
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8.190.000 € in za sklop B 706.800 €.

Prejetih je bilo 256 vlog, od tega 82,4 % na sklopu A in 17,6 % na sklopu B, skupaj je bilo odobrenih 220 
vlog. 83 % vlagateljev je bilo moškega spola, 17 % pa ženskega.

V letu 2016 se bo upravičencem izplačal prvi obrok v višini 70 % odobrenih sredstev. Drugi obrok (30 % 
odobrenih sredstev) se izplača po pravilni izvedbi triletnega poslovnega načrta.

Večina upravičencev (54,1 %) je v starostni skupini 30-40 let. Upravičencev v starostni skupini od 18 do 
29 let je 45,9 %, od teh le 14,1 % v starostni skupini do 23 let. Povprečna starost upravičenca je 30 let, 
upravičenke pa 32 let.

Največ upravičencev (34,1 %) je govedorejcev z mlečno proizvodnjo, sledijo govedorejci z mesno 
proizvodnjo (skupaj 23,6 %) in mešana rastlinsko živalska proizvodnja (11,4 %). Najmanj zastopane 
panoge pa so: proizvodnja jajc, hmeljišča, oljčniki in okrasne rastline (pod 2 %). Eden od upravičencev iz 
panoge mešana rastlinsko živalska proizvodnja je vstopil na podlagi čebeljih družin.

Izobrazbena struktura upravičencev je zelo dobra. Prevladujejo upravičenci s V. stopnjo izobrazbe (51,8 
%), kar pomeni, da imajo zaključeno štiriletno srednjo šolo. Sledijo upravičenci s VI. stopnjo izobrazbe 
(20,9 %) in  s IV. stopnjo izobrazbe (15,9 %). Le slabe 3 % upravičencev ima III. stopnjo izobrazbe. En 
upravičenec ima izobrazbo VIII/2. stopnje – doktorat, dva pa VIII/1. stopnjo izobrazbe – magisterij.

Manj kot polovica mladih kmetov (103 upravičenci, kar predstavlja 46,8 %) so v podukrep vstopili z 
izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti, 117 pa z nekmetijsko izobrazbo, 
zato so morali ob oddaji vloge na javni razpis imeti pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije 
(v nadaljevanju: NPK) kmetijske ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti.

Slaba polovica upravičencev je imela ob nekmetijski izobrazbi pridobljen certifikat NPK z nazivom 
živinorejec/živinorejka, sledi poljedelec/poljedelka in vinogradnik/vinogradnica. Po en upravičenec ima 
certifikat z nazivom ekološki kmetovalec/kmetovalka, odkupovalec/odkupovalka lesa in 
predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način.

2.2.3     Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 2B: Zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno 
usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve, je podpreti 3,45 % kmetijskih gospodarstev s 
poslovnim razvojnim načrtom/naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom za razvoj podeželja do 
leta 2023. Do konca leta 2015 na tem prednostnem področju ni bilo izplačil.

 

3          Prednostna naloga P3: Spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu

3.1       Prednostno področje 3A: Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo 
boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim 
proizvodom, pa tudi promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah 
proizvajalcev in medpanožnih organizacijah

K prednostnemu področju 3A prispevajo podukrep 1.1-Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti, podukrep 2.1-Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja, ukrep 3-Sheme 
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kakovosti za kmetijske proizvode in živila, podukrep 4.2-Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodov, ukrep 9-Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev, ukrep 14-
Dobrobit živali ter ukrep 16-Sodelovanje.

3.1.1     Ukrep 1: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

3.1.1.1  Podukrep 1.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep 1.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 1.078.385 €. Do konca 
leta 2015 je bilo odobrenih 0,5 % (4.798 €) razpoložljivih sredstev, izplačil pa še ni bilo.

V okviru podukrepa 1.1 je bilo v letu 2015 za prednostno področje 3A objavljeno eno javno naročilo, za 
katero je bila v letu 2015 tudi podpisana pogodba z izvajalcem: »Usposabljanje za ukrep dobrobit živali 
za leto 2015« (vrednost pogodbe z DDV 4.798,26 €).

V letu 2015 se je v okviru javnega naročila »Usposabljanje za ukrep dobrobit živali za leto 2015« 
usposabljalo 173 udeležencev.

3.1.2     Ukrep 2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje 
nadomeščanja na kmetijah

3.1.2.1  Podukrep 2.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja 

Za podukrep 2.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 290.736,00 €. Do konca 
leta 2015 je bilo odobrenih sredstev v višini 627.416,13 €, izplačanih pa 247.159,08 €.

V okviru podukrepa 2.1 je bilo za prednostno področje 3A v letu 2014 objavljeno eno javno naročilo, za 
katerega je bila v tem letu tudi podpisana pogodba z izvajalcem, in sicer »Priprava programov dobrobiti 
živali na področju prašičereje za leto 2014« (vrednost pogodbe z DDV 160.919,95 €). V letu 2015 pa sta 
bili objavljeni dve javni naročili, za kateri sta bili istega leta tudi podpisani pogodbi z izvajalcema: 
»Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2015« (vrednost pogodbe z DDV 163.177,68 €) in »Izdelava 
programov dobrobiti živali za leto 2016« (vrednost pogodbe z DDV 303.318,50 €).

V letu 2015 je bilo izplačano in zaključeno javno naročilo »Priprava programov dobrobiti živali na 
področju prašičereje za leto 2014«, ki je bilo objavljeno v letu 2014, v višini 132.330,08 €. V okviru tega 
javnega naročila je bilo izdelanih 169 programov za skupaj 166 končnih prejemnikov storitve. Razlika 
med številom izdelanih programov in številom končnih prejemnikov izhaja iz dejstva, da se programi 
dobrobiti živali izdelujejo za vsak G-MID (identifikacijska številka gospodarstva), eno kmetijsko 
gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG) pa ima lahko več G-MID-ov.

V letu 2015 je bilo delno izplačano javno naročilo »Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2015« v 
višini 114.829,00 €. V okviru tega javnega naročila je bilo izdelanih 183 programov za skupaj 180 
končnih prejemnikov storitve.

3.1.3     Ukrep 3: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Ukrep se izvaja v dveh podukrepih: 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti in 3.2-Podpora 
za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu.

3.1.3.1  Podukrep 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
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Za podukrep 3.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 938.666,67 €. V letu 2015 se podukrep ni izvajal.

3.1.3.2  Podukrep 3.2: Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine 
proizvajalcev na notranjem trgu

Za podukrep 3.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 800.000,00 €. V letu 2015 se podukrep ni izvajal.

3.1.4     Ukrep 4: Naložbe v osnovna sredstva

V okviru prednostnega področja 3A se izvaja podukrep 4.2-Podpora za naložbe v predelavo/trženje/in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodov.

3.1.4.1  Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu 4.2 namenjenih 76.422.595,03 € sredstev.

V skladu s 3(1)(a) členom Uredbe 1310/2013/EU in s 16(1)(a) členom Uredbe 807/2014/EU je Slovenija 
prenesla del sprejetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki izhajajo iz 
pozitivno rešenih pritožb v programsko obdobje 2014–2020 (ukrep 123-Dodajanje vrednosti kmetijskim 
in gozdarskim proizvodom PRP 2007–2013). Izplačila sprejetih obveznosti prejšnjega programskega 
obdobja v okviru podukrepa 4.2 bodo potekala do 31. 12. 2016.

V letu 2015 so potekala le izplačila obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki 
izhajajo iz pozitivno rešenih pritožb. V letu 2015 redni javni razpisi niso bili objavljeni.

Do konca leta 2015 je bilo izplačanih 15 vlog v skupni višini 2.450.030,75 €, kar predstavlja 3,2 % 
razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa 123 PRP 2007–2013, je bilo največ izplačanih sredstev v okviru 13. 
javnega razpisa (objavljen 4. 10. 2013) (39,8 %) in 12. javnega razpisa (objavljen 26. 4. 2013) (30,4 %). 
Oba razpisa sta bila namenjena gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam in 
zavodom.

Celotna vrednost naložb (zasebni in javni viri) je znašala 13 mio €. Na ravni celotnega podukrepa 4.2 
povprečna vrednost izplačanih sredstev na vlogo znaša 163.335 €, povprečna vrednost celotne naložbe na 
vlogo pa znaša 869.503 €.

Glede na status vlagatelja prevladujejo kmetije in gospodarske družbe. Tem je bilo izplačanih 87,6 % 
vseh finančnih sredstev.

Glede na dejavnost, ki je predmet naložbe, smo vlagatelje razvrstili v tri skupine, in sicer na vlagatelje, ki 
so vložili vloge s področja trženja in predelave kmetijskih ter živilskih proizvodov na kmetijah (10 
izplačanih vlog), na vlagatelje, ki so vložili vloge s področja trženja in predelave kmetijskih ter živilskih 
proizvodov kot pravne osebe (4 izplačane vloge) ter na skupino mešano, kjer je vir vhodne surovine 
lastna proizvodnja in odkup (1 izplačana vloga). Za naložbe na področju trženja in predelave kmetijskih 
ter živilskih proizvodov na kmetijah je bilo tako namenjenih 57,4 % vseh izplačanih sredstev, za področje 
trženja in predelave kmetijskih ter živilskih proizvodov pri pravnih osebah 40,5 % vseh odobrenih 
sredstev ter za področje mešane dejavnosti 2,1 % vseh odobrenih sredstev. V okviru trženja in predelave 
kmetijskih ter živilskih proizvodov na kmetijah je bilo največ izplačanih vlog iz sektorja vino.

Izplačane so bile štiri naložbe, pri katerih so vlagatelji uveljavljali 5 % višji delež sofinanciranja za 
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naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, kjer se naložba nanaša na proizvodnjo, ki vključuje 
tudi proizvode, ki imajo certifikat ekološke pridelave.

Največ vlog je bilo izplačanih mikropodjetjem.

3.1.5  Ukrep 9: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Za ukrep 9 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 2.227.950,00 € sredstev. V letu 2015 se ukrep ni izvajal.

3.1.6  Ukrep 14: Dobrobit živali

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu 14 namenjenih 16.368.000,00 €.

Za ukrep 14 je v kampanji zbirnih vlog 2014 164 kmetijskih gospodarstev oddalo zahtevke. Odobrenih in 
izplačanih je bilo 155 zahtevkov v skupni višini 1.302.640,82 €.

Največ zahtevkov je bilo podprtih za zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v 
skupinskih boksih od predpisane za tekače in pitance, 186, od tega 105 za pitance ter 81 za tekače. Za 
zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane za plemenske 
svinje in plemenske mladice je bilo podprtih 86 zahtevkov. 84 zahtevkov je bilo podprtih za zahtevo za 
dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine. V zahtevo za toplotno ugodje 
je bilo podprtih 58 zahtevkov, za zahtevo za skupinsko rejo z izpustom za plemenske svinje in plemenske 
mladice pa 46. Najmanj zahtevkov je bilo za zahtevo za skupinsko rejo z izpustom za pitance, 15.

Največ kmetijskih gospodarstev (62) je podalo eno zahtevo, za vseh šest zahtev pa so podala zahtevek 
štiri kmetijska gospodarstva.

Največ zahtevkov je bilo vloženih za pitance in tekače.

Za ukrep 14 je v kampanji zbirnih vlog 2015 zahtevke oddalo 174 kmetijskih gospodarstev, kar je le 
nekaj več kot v letu 2014.

3.1.7  Ukrep 16: Sodelovanje

Za ukrep 16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 3.771.750,00 € sredstev. V 
letu 2015 se ukrep ni izvajal.

3.1.8  Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 3A: Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo 
vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa 
tudi promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih 
organizacijah je prek shem kakovosti, lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter skupin/organizacij 
proizvajalcev podpreti 1,70 % kmetijskih gospodarstev do leta 2023. Do konca leta 2015 na tem 
prednostnem področju ni bilo podprto nobeno kmetijsko gospodarstvo, ker se ukrepi 3, 9 in 16 v letu 
2015 niso izvajali.

 

4          Prednostna naloga P4: Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s 
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kmetijstvom in gozdarstvom

4.1       Prednostna področja 4A, B in C

•           4A: Obnova, ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, vključno z območji Natura 2000 in 
območji z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja 
krajin v Evropi;

•           4B: Izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi;

•           4C: Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal.

K 4. prednostni nalogi (in vsem trem prednostnim področjem) prispevajo podukrep 1.1-Podpora za 
dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, podukrep 2.1-Podpora za pomoč pri 
uporabi storitev svetovanja, podukrep 8.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov 
ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ukrep 10-Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep 11-
Ekološko kmetovanje, ukrep 13-Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami in 
ukrep 16-Sodelovanje.

4.1.1     Ukrep 1: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

4.1.1.1  Podukrep 1.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep 1.1 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 8.921.615,00 € sredstev. 
Do konca leta 2015 je bilo odobrenih 2,6 % (235.746,77 €) razpoložljivih sredstev, medtem ko izplačil še 
ni bilo.

V okviru podukrepa 1.1 so bila v letu 2015 objavljena tri javna naročila, za katera so bila v letu 2015 tudi 
podpisane pogodbe z izvajalci: »Redno usposabljanje KOPOP za leto 2015« (vrednost pogodbe z DDV 
155.705,54 €), »Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje za leto 2015« (vrednost pogodbe z DDV 
55.885,15 €) in »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2016« (vrednost pogodbe z DDV 
24.156,08 €).

V letu 2015 se je v okviru javnega naročila »Usposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje za leto 2015« 
usposabljalo 3.154 udeležencev, v okviru javnega naročila »Redno usposabljanje KOPOP za leto 2015« 
pa 5.688 udeležencev. V okviru javnega naročila »Predhodno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 
2016« do konca leta 2015 še ni bilo usposabljanj (pogodba z izvajalcem je bila podpisana decembra 
2015).

4.1.2     Ukrep 2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje 
nadomeščanja na kmetijah

4.1.2.1  Podukrep 2.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja 

Za podukrep 2.1 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 10.477.264,00 € sredstev.

V okviru podukrepa 2.1 sta bili za 4. prednostno nalogo objavljeni dve javni naročili, za kateri pa do 
konca leta 2015 še nista bili podpisani pogodbi z izvajalcem, in sicer »Izdelava načrta preusmeritve 
kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016« ter »Izdelava 
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programov aktivnosti za leti 2016 in 2017«.

4.1.3     Ukrep 8: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

V okviru 4. prednostne naloge se izvaja podukrep 8.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

4.1.3.1  Podukrep 8.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč 
in katastrofičnih dogodkov

Za podukrep 8.4 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.454.400,00 € sredstev. V letu 2015 se ukrep ni 
izvajal.

4.1.4     Ukrep 10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: 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. Novost v ukrepu KOPOP je tudi 
program aktivnosti (v nadaljevanju: PA), ki je predpogoj za vstop v ta ukrep. Namen priprave PA je 
informirati in pravočasno usposobiti upravičence za izvajanje ukrepa KOPOP. Obenem se v PA 
definirajo vse aktivnosti in obveznosti, ki se bodo na KMG izvajale iz naslova ukrepa KOPOP. Izdelava 
PA je za upravičenca brezplačna. Če se upravičenec vključi v KOPOP in ukrep ekološko kmetovanje, se 
izdela en PA za oba ukrepa. Ukrep KOPOP se izvaja prek 19 operacij, v katere se lahko vključi KMG. 
Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev, nekatere operacije pa so samostojne zahteve.

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu KOPOP namenjenih 203.607.386,67 €. V letu 2015 je 
bilo skupaj izplačanih 28.766.316,03 €. Gre za izplačila obveznosti za ukrep kmetijsko okoljska plačila iz 
programskega obdobja 2007–2013 (podukrepi KOP) (v okviru kampanje zbirnih vlog za leto 2014 in 
izplačila iz naslova pritožb).

Za leto 2014 je za podukrepe KOP (brez podukrepa ekološko kmetovanje – izvajanje (v nadaljevanju: 
EK) in ekološko kmetovanje – preusmerjanje (v nadaljevanju: PEK)) 14.533 vlagateljev skupno vložilo 
29.900 zahtevkov. Obseg podprtih površin za vse podukrepe KOP (brez EK in PEK) je znašal skupaj 
216.706 ha (bruto površine) oziroma 173.811 ha (fizični obseg površin, neto površine).

Število sklenjenih pogodb, obseg površin in izplačanih sredstev za posamezne podukrepe KOP je:

V okviru podukrepa IPL: Integrirano poljedelstvo je bilo sklenjenih 1.590 pogodb za 44.557 ha ter 
izplačanih 7.250.860,95 €. V okviru podukrepa KOL: Ohranjanje kolobarja je bilo sklenjenih 1.554 
pogodb za 16.837 ha ter izplačanih 1.509.383,70 €. V okviru podukrepa IVR: Integrirano vrtnarstvo je 
bilo sklenjenih 185 pogodb za 600 ha ter izplačanih 109.153,23 €. V okviru podukrepa ZEL: Ozelenitev 
njivskih površin je bilo sklenjenih 3.777 pogodb za 57.120 ha ter izplačanih 8.716.713,90 €. V okviru 
podukrepa NEP: Neprezimni posevki je bilo sklenjenih 227 pogodb za 1.407 ha ter izplačanih 76.896,42 
€. V okviru podukrepa IPS: Integrirano sadjarstvo je bilo sklenjenih 549 pogodb za 2.527 ha ter 
izplačanih 792.496,92 €. V okviru podukrepa IVG: Integrirano vinogradništvo je bilo sklenjenih 1.670 
pogodb za 7.004 ha ter izplačanih 2.382.498,78 €. V okviru podukrepa V30: Strmi vinogradi z nagibom 
30-40 % je bilo sklenjenih 663 pogodb za 1.249 ha ter izplačanih 392.056,20 €. V okviru podukrepa V40: 
Strmi vinogradi z nagibom nad 40 % je bilo sklenjenih 255 pogodb za 341 ha ter izplačanih 245.078,32 €. 
V okviru podukrepa HAB: Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov je bilo sklenjenih 161 pogodb za 
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659 ha ter izplačanih 78.626,69 €. V okviru podukrepa MET: Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev je 
bilo sklenjenih 99 pogodb za 296 ha ter izplačanih 35.264,29 €. V okviru podukrepa VTR: Ohranjanje 
habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 je bilo sklenjenih 39 pogodb za 
405 ha ter izplačanih 26.794,49 €. V okviru podukrepa STE: Ohranjanje steljnikov je bilo sklenjenih 14 
pogodb za 26 ha ter izplačanih 4.977,26 €. V okviru podukrepa S35: Košnja strmih travnikov z nagibom 
35-50 % je bilo sklenjenih 4.559 pogodb za 8.543 ha ter izplačanih 754.503,72 €. V okviru podukrepa 
S50: Košnja strmih travnikov z nagibom nad 50 % je bilo sklenjenih 4.087 pogodb za 3.453 ha ter 
izplačanih 480.195,87 €. V okviru podukrepa GRB: Košnja grbinastih travnikov je bilo sklenjenih 20 
pogodb za 19 ha ter izplačanih 2.422,22 €. V okviru podukrepa ZVE: Reja domačih živali v osrednjem 
območju pojavljanja velikih zveri je bilo sklenjenih 456 pogodb za 6.252 ha ter izplačanih 164.487,66 €. 
V okviru podukrepa PP: Planinska paša brez pastirja je bilo sklenjenih 14 pogodb za 530 ha ter izplačanih 
31.373,22 €. V okviru podukrepa PPP: Planinska paša s pastirjem je bilo sklenjenih 84 pogodb za 3.633 
ha ter izplačanih 250.004,57 €. V okviru podukrepa TSA: Travniški sadovnjaki sta bili sklenjeni 502 
pogodbi za 420 ha ter izplačanih 38.231,11 €. V okviru podukrepa VVO: Pokritost tal na 
vodovarstvenem območju je bilo sklenjenih 77 pogodb za 206 ha ter izplačanih 6.935,68 €. V okviru 
podukrepa EKP: Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov je bilo sklenjenih 23 pogodb za 450 ha ter 
izplačanih 75.847,30 €. V okviru podukrepa ETA: Ohranjanje ekstenzivnega travinja sta bili sklenjeni 
902 pogodbi za 4.543 ha ter izplačanih 216.734,66 €. V okviru podukrepa REJ: Sonaravna reja domačih 
živali je bilo sklenjenih 6.230 pogodb za 52.370 ha ter izplačanih 4.321.376,49 €. V okviru podukrepa 
SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin je bilo sklenjenih 1.238 pogodb za 
3.256 ha ter izplačanih 309.491,45 €. V okviru podukrepa PAS: Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem 
domačih živali je bilo sklenjenih 885 pogodb za 5.118 GVŽ ter izplačanih 457.290,86 €.

V preglednici 1 je prikazan pregled števila podprtih kmetijskih gospodarstev, podprtih površin ter 
izplačanih sredstev po podukrepih KOP iz PRP 2007–2013 v okviru ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020 v 
letu 2015.

V okviru kampanje zbirnih vlog za leto 2015 je 5.861 vlagateljev vložilo zahtevke za 53 zahtev. Skupno 
je bilo vloženih 21.455 zahtevkov za 288.235 ha.

Poljedelstvo in zelenjadarstvo (POZ): Obvezni zahtevi POZ_KOL: Petletni kolobar in POZ_NMIN: 
Nmin analiza se izvajata na 59.648 ha. V obvezni zahtevi operacije POZ je vključenih 2.797 KMG. V 
okviru operacije POZ so KMG izbirala med osmimi izbirnimi zahtevami. V okviru POZ_POD: Setev 
rastlin za podor (zeleno gnojenje) je 599 KMG vložilo zahtevke za 4.127 ha. V okviru POZ_ZEL: 
Ozelenitev njivskih površin je 962 KMG vložilo zahtevke za 8.604 ha. V okviru POZ_NIZI: Gnojenje z 
organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak je 465 KMG vložilo zahtevke za 17.575 ha. V okviru 
POZ_MEHZ: Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov je 41 KMG vložilo zahtevke za 403 ha. V 
okviru POZ_NEP: Neprezimni posevki je 43 KMG vložilo zahtevke za 840 ha. V okviru POZ_KONZ: 
Konzervirajoča obdelava tal je 277 KMG vložilo zahtevke za 8.566 ha. V okviru POZ_FFSV: Uporaba 
samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih, je 564 KMG 
vložilo zahtevke za 6.814 ha. V okviru POZ_FFSM: Uporaba protiinsektnih mrež ni bil vložen noben 
zahtevek.

Hmeljarstvo (HML): Obvezni zahtevi HML_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru in 
HML_NMIN: Nmin analiza se izvajata na 584 ha. V obvezni zahtevi operacije HML je vključenih 39 
KMG. V okviru operacije HML so KMG izbirala med tremi izbirnimi zahtevami. V okviru HML_NIZI: 
Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak je 31 KMG vložilo zahtevke za 387 ha. V okviru 
HML_KOMP: Kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja je 23 KMG vložilo zahtevke za 
312 ha. V okviru HML_BIOV: Uporaba biorazgradljivih vrvic ni bil vložen noben zahtevek.
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Sadjarstvo (SAD): Obvezni zahtevi SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe 
spremljanja škodljivih organizmov in SAD_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki 
pridelavi, se izvajata na 981 ha. V obe obvezni zahtevi je vključenih 238 KMG. V okviru operacije SAD 
so KMG izbirala med tremi izbirnimi zahtevami. V okviru SAD_KONF: Uporaba metode konfuzije in 
dezorientacije je 30 KMG vložilo zahtevke za 481 ha. V SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem 
prostoru z negovano ledino je 45 KMG vložilo zahtevke za 103 ha. V okviru SAD_MEHZ: Mehansko 
zatiranje plevelov (pod drevesi) je 64 KMG vložilo zahtevke za 106 ha.

Vinogradništvo (VIN): Obvezni zahtevi VIN_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe 
spremljanja škodljivih organizmov in VIN_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki 
pridelavi se izvajata na 3.054 ha. V obvezni zahtevi operacije VIN je vključenih 540 KMG. V okviru 
operacije VIN so KMG izbirala med dvema izbirnima zahtevama. V okviru VIN_POKT: Pokritost tal v 
vinogradih z negovano ledino je 144 KMG vložilo zahtevke za 587 ha. V VIN_MEHZ: Mehansko 
zatiranje plevelov (pod trtami) je 145 KMG vložilo zahtevke za 403 ha. Vstop v izbirni zahtevi 
VIN_KONF: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije in VIN_MEDV: Pokritost tal čez zimo v 
vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino, v letu 2015 ni bil mogoč.

Trajno travinje I (TRZ I): Obvezna zahteva TRZ_I_NPAS: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha, v tekočem 
letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % 
površine travnika se izvaja na 1.790 ha. V obvezno zahtevo operacije TRZ I je vključenih 245 KMG. V 
okviru operacije TRZ I so KMG izbirala med tremi izbirnimi zahtevami. V okviru TRZ_I_NIZI: 
Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak je 24 KMG vložilo zahtevke za 310 ha. V 
TRZ_I_MRVA: Spravilo mrve s travinja je 21 KMG vložilo zahtevke za 168 ha. V okviru TRZ_I_OSIL: 
Opustitev silaže je 32 KMG vložilo zahtevke za 138 ha.

Trajno travinje II (TRZ II): Obvezna zahteva TRZ_II_OSIL: Opustitev silaže se izvaja na 6.252 ha. V 
obvezno zahtevo operacije TRZ II je vključenih 826 KMG. V okviru operacije TRZ II so KMG izbirala 
med dvema izbirnimima zahtevama. V okviru TRZ_II_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi 
izpusti v zrak je 34 KMG vložilo zahtevke za 399 ha. V TRZ_II_NPAS: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha 
v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 
do 10 % površine travnika, je 159 KMG vložilo zahtevke za 853 ha.

Posebni traviščni habitati (HAB): Obvezni zahtevi HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30. 6. in 
HAB_ORGG: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini se izvajata na 3.416 ha. V obvezni 
zahtevi operacije HAB je vključenih 569 KMG. V okviru operacije HAB so KMG izbirala med dvema 
izbirnimima zahtevama. V okviru HAB_MRVA: Spravilo mrve s travinja je 228 KMG vložilo zahtevke 
za 1.077 ha. V HAB_NPAS: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha, v tekočem letu na travniku površina 
strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika, je 98 
KMG vložilo zahtevke za 594 ha.

Traviščni habitati metuljev (MET): Obvezni zahtevi MET_KOS: Košnja/paša ni dovoljena med 15. 6. in 
15. 9. ter MET_NPAS: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega 
nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika) se izvajata na 513 ha 
in 251 ha. Razlog za razliko med površinama je v tem, da so v operacijo MET v letu 2015 lahko vstopili 
tudi upravičenci, ki na KMG niso imeli GERK, večjih od enega ha, in so zato lahko izvajali samo 
obvezno zahtevo MET_KOS. V obvezni zahtevi operacije MET je vključenih 199 KMG. V okviru 
operacije MET je le ena izbirna zahteva. V okviru MET_MRVA: Spravilo mrve s travinja je 46 KMG 
vložilo zahtevke za 138 ha.

Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR): Obvezna zahteva VTR_KOS: Košnja ni dovoljena 
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pred 1. 8. se izvaja na 1.099 ha. V obvezno zahtevo operacije VTR je vključenih 179 KMG. V okviru 
operacije VTR je le ena izbirna zahteva. V okviru VTR_NPAS: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha, v 
tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 
10 % površine travnika, je 31 KMG vložilo zahtevke za 361 ha.

Steljniki (STE): Obvezni zahtevi STE_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 25. 8. in STE_NPAS: Za 
GERK-e, ki so večji od 1 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se 
pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika, se izvajata na 15 ha in 11 ha. Razlog za razliko 
med površinama je v tem, da so v operacijo STE v letu 2015 lahko vstopili tudi upravičenci, ki na KMG 
niso imeli GERK, večjih od enega ha, in so zato lahko izvajali samo obvezno zahtevo STE_KOS. V 
obvezni zahtevi operacije STE je vključenih 8 KMG.

Vodni viri (VOD): Obvezni zahtevi VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin in VOD_FFSV: Uporaba 
samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih, se izvajata na 
28.039 ha in 34.990 ha. Razlog za razliko med površinama je v tem, da se je morala obvezna zahteva 
VOD_ZEL izvajati na najmanj 30 % njivskih površin na območju Dravske kotline oz. na najmanj 20 % 
njivskih površin na drugih območjih iz Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega 
morja (v nadaljevanju: NUV), obvezna zahteva VOD_FFSV pa na vseh njivskih površinah znotraj 
območij iz NUV. V obvezni zahtevi operacije VOD je vključenih 1.907 KMG. V okviru operacije VOD 
so KMG izbirala med dvema izbirnima zahtevama. V okviru VOD_NEP: Neprezimni medonosni posevki 
je 39 KMG vložilo zahtevke za 1.225 ha. V VOD_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) je 764 
KMG vložilo zahtevke za 7.578 ha.

Ohranjanje habitatov strmih travnikov (KRA_S50): V operacijo KRA_S50, ki se je izvajala na 395 ha, je 
vključenih 304 KMG.

Grbinasti travniki (KRA_GRB): V operacijo KRA_GRB, ki se je izvajala na 12 ha, je vključenih 6 KMG.

Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri: Zahtevi KRA_OGRM: Varovanje črede z 
visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi psi sta 
se izvajali na 596 ha in 559 ha. V zahtevo KRA_VARPA: Varovanje črede s pastirjem vstop v letu 2015 
ni bil mogoč. V operacijo reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri je vključenih 42 
KMG.

Planinska paša: Zahtevi KRA_CRED: Paša po čredinkah na planini in KRA_PAST: Planinska paša s 
pastirjem sta se izvajali na 881 ha in 4.660 ha. V operacijo planinska paša je vključenih 127 KMG.

Visokodebelni travniški sadovnjaki (KRA_VTSA): V operacijo KRA_VTSA, ki se je izvajala na 664 ha, 
je vključenih 631 KMG.

Ohranjanje mejic (KRA_MEJ): Vstop v operacijo KRA_MEJ v letu 2015 ni bil mogoč.

Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS): V operacijo GEN_PAS je vključenih 687 
KMG s 5.262 GVŽ.

Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija (GEN_SOR): V operacijo GEN_SOR, ki 
se izvaja na 9.990 ha, je vključenih 1.030 KMG.

Izmed 5.861 KMG, ki so vključena v ukrep KOPOP, je 1.295 KMG hkrati vključenih tudi v ukrep EK.
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4.1.5     Ukrep 11: Ekološko kmetovanje

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu 11 namenjenih 60.200.000,00 €.

V letu 2015 je bilo izplačanih 10.006.712,18 € sredstev za kampanjo zbirnih vlog 2014, od tega 
7.296.519,78 € za ekološko kmetovanje in 2.710.192,40 € za preusmeritev v ekološko kmetovanje.

V okviru podukrepov KOP ekološko kmetovanje in preusmeritev v ekološko kmetovanje PRP 2007–
2013 je bilo v letu 2014 vključenih 3.614 kmetijskih gospodarstev, od tega 2.366 v ekološko kmetovanje 
in 1.248 v preusmeritev v ekološko kmetovanje. Skupaj je bilo vključenih 38.069 ha, od tega 31.344 v 
ekološko kmetovanje in 6.725 v preusmeritev v ekološko kmetovanje.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2015 je 3.208 vlagateljev vložilo zahtevke za 40.083 ha. V kampanji 
zbirnih vlog 2015 so kmetje vlagali zbirne vloge za EK prvič kot samostojen ukrep. Število kmetijskih 
gospodarstev, vključenih v ukrep EK, je v letu 2015 nekoliko manjše od števila vključenih kmetij v 
preteklem programskem obdobju. Površina kmetijskih zemljišč v ukrepu EK, pa je že v prvem letu 
presegla površino iz obdobja 2007–2013.

4.1.6     Ukrep 13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Ukrep se deli na tri podukrepe:

• Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep 13.1),

• Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep 13.2),

• Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep 13.3).

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami (v nadaljevanju: OMD) namenjenih 265.933.333,33 €.

Za ukrep 13 je zahtevke v okviru kampanje zbirnih vlog 2015 oddalo 47.221 kmetijskih gospodarstev na 
331.630 ha, kar je okoli 500 kmetijskih gospodarstev manj kot v letu 2014.  Površina zahtevkov se je v 
letu 2015 celo malenkostno povečala, v primerjavi z letom 2014 je bilo zahtevkov za 331.560 ha. Ker se 
je z letom 2015:

 višina OMD plačila znižala za 6 %,
 spremenil pravilnik o točkovanju KMG v OMD, kar ima za posledico nekaj manj plačil za ukrep 

OMD,
 spremenila degresija OMD plačil (v PRP 2014–2020 se prične pri 70 ha površine (100 % plačilo), 

potem pa se znižuje postopno do 100 ha, površine nad 100 ha v OMD pa prejmejo 40 % plačila),

je ocenjeno, da se bo skupno izplačilo za ukrep OMD v letu 2015 zmanjšalo v primerjavi z letom 2014. 
Izplačila se bodo znižala tudi zaradi znižanj plačil in kazni po kontrolah in degresije.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2015 je bilo v tem letu podprtih 16.258 kmetijskih gospodarstev in 
izplačanih 15.502.427,73 € sredstev za 125.382 ha površin. Ostala izplačila za kampanjo zbirnih vlog 
2015 bodo izplačana v letu 2016.

4.1.7     Ukrep 16: Sodelovanje
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Za ukrep 16 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 5.617.500,00 € sredstev. V letu 
2015 se ukrep ni izvajal.

4.1.8     Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 4A: Obnova, ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti vključno z 
območji Natura 2000 in območij z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter kmetovanja visoke 
naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi je 28,73 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene 
pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin. V letu 2015 je bil delež teh 
površin 33,15 %.

Cilj prednostnega področja 4B: Izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi 
je 24,74 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje 
upravljanja voda. V letu 2015 je bil delež teh površin 22,27 %.

Cilj prednostnega področja 4C: Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal je 27,23 % 
kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali 
preprečevanje erozije tal. V letu 2015 je bil delež teh površin 31,57 %.

Opis izračuna vrednosti kazalnikov za 4. prednostno nalogo v Letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-
2020 za leti 2014 in 2015 (prednostna področja 4a, 4b in 4c):

V okviru izvajanja ukrepa 10-Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) so v letu 2015 potekala le 
izplačila obveznosti iz programskega obdobja 2007-2013, in sicer za podukrepe KOP. Po smernicah in 
navodilih Evropske komisije skupne površine pomenijo fizične površine. Posamezni podukrepi KOP so 
bili grupirani v smiselne sheme (skupaj deset shem: Shema 1: Gnojenje, Shema 2: Varstvo rastlin, Shema 
3: Posevki, Shema 4: Kolobarjenje, Shema 5: Obdelava, Shema 6: Oskrba, Shema 7: Planine, Shema 8: 
Košnja/paša, Shema 9: Genski viri, Shema 10: Drugo), pri čemer se je posamezen podukrep uvrstil le v 
eno od desetih shem (slika 1c.1.). V nadaljevanju se je fizični obseg površine (neto površine) pri 
posamezni shemi določil na način, da so se upoštevali hektarji tistega posameznega podukrepa KOP, ki je 
imel največji obseg podprtih površin znotraj posamezne sheme (npr. pri shemi 7: planine, ki vključuje 
podukrepa PP in PPP, se je kot fizična površina upoštevala površina podukrepa PPP 3.633 ha, medtem ko 
je bila površina podukrepa PP 530 ha). Posamezni shemi se je nato pripisal vpliv na okoljski cilj (Biotska 
raznovrstnost_4A in/ali Upravljanje voda_4B in/ali Upravljanje tal_4C). Seštevek hektarjev fizičnih 
površin vseh shem se je nato upošteval za izračun relevantnega ciljnega/target kazalnika (T9, T10 in 
T12), pri čemer so se v skladu s smernicami EK za pripravo načrta kazalnikov prištele še neto površine v 
okviru izvajanja ukrepa 11 Ekološko kmetovanje (gre za površine, na katerih se izvaja samo ukrep 11 in 
ne istočasno tudi ukrep 10; te površine so v letu 2015 obsegale 15.164 ha).

Slika 1c.2. podaja shematski prikaz izračuna vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4a, 4b 
in 4c v Letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-2020 za leti 2014 in 2015. Prikaz sledi strukturi 
preglednice v poglavju 11.4 PRP 2014-2020: »Preglednica podpore, ki kaže, kako so okoljski 
ukrep/sheme načrtovani za doseganje enega (ali več) okoljskega/podnebnega cilja«, v kateri so podane 
izbrane kmetijsko-okoljske sheme (vrste operacij ali skupine vrste operacij; v primeru PRP 2014-2020 je 
opredeljenih devet shem), površine in javni izdatki pod kmetijsko-okoljskimi shemami, razčlenjeno po 
vrsti upravljanja z zemljiščem (kategorije po AECM tipologiji kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov):

 Boljše upravljanje, zmanjševanje mineralnih gnojil in pesticidov (vključno z integrirano 
proizvodnjo)

 Talna odeja, tehnike oranja, konzervacijska obdelava, kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje tal
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 Zmanjšanje namakalnih površin in/ali stopenj namakanja, tehnike namakanja (ni aktualno v PRP 
2014-2020) 

 Zmanjšanje izsuševanja, upravljanje mokrišč (ni aktualno v PRP 2014-2020) 
 Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških značilnosti (npr. robov polj, varnostnih območij, cvetličnih 

pasov, živih mej, dreves)
 Vzdrževanje ornih sistemov in sistemov travinja z visoko naravno vrednostjo (npr. tehnike košnje, 

ročno delo, puščanje strnišča na ornih površinah), vzpostavitev prakse ekstenzivne paše, pretvorba 
ornega zemljišča v travinje

 Diverzifikacija kmetijskih rastlin, kolobarjenje
 Drugo

Več različnim kmetijsko-okoljskim shemam lahko pripada ista kategorija AECM tipologije. Po 
smernicah in navodilih Evropske komisije se pri izračunu vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna 
področja 4a, 4b in 4c upoštevajo fizične površine.

 

5          Prednostna naloga P6: Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih območij

5.1       Prednostno področje 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih 
podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest

K prednostnemu področju 6A prispevajo podukrep 6.4-Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti, podukrep 8.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov in ukrep 16-Sodelovanje.

5.1.1     Ukrep 6: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru 4. prednostne naloge se izvaja podukrep 6.4-Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti.

5.1.1.1  Podukrep 6.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Za podukrep 6.4 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 64.693.333,33 € sredstev. V letu 2015 se podukrep 
ni izvajal.

5.1.2     Ukrep 8: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

V okviru 4. prednostne naloge se izvaja podukrep 8.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter 
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

5.1.2.1  Podukrep 8.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdnih proizvodov

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu 8.6 namenjenih 39.026.666,67 € sredstev.

V skladu s 3(1)(a) členom Uredbe 1310/2013/EU in s 16(1)(a) členom Uredbe 807/2014/EU je Slovenija 
prenesla del sprejetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki izhajajo iz 
pozitivno rešenih pritožb v programsko obdobje 2014–2020 (ukrepa 122-Povečanje gospodarske 
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vrednosti gozdov in 123-Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom PRP 2007–2013). 
Izplačila sprejetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja v okviru podukrepa 8.6 bodo potekala do 
31. 12. 2016.

V letu 2015 so potekala le izplačila obveznosti prejšnjega programskega obdobja. V letu 2015 javni 
razpisi niso bili objavljeni.

Do konca leta 2015 sta bili izplačani 2 vlogi v skupni višini 134.702,66 € sredstev, kar predstavlja  0,3 % 
razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Podprta sta bili gospodarska družba in kmetija z dopolnilno 
dejavnostjo. Pri obeh vlogah je šlo za gradnjo objekta.

5.1.3     Ukrep 16: Sodelovanje

Za ukrep 16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 6A na voljo 1.905.937,50 € sredstev. V 
letu 2015 se ukrep ni izvajal.

5.1.4     Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega 
prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne 
usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije je 500 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti do leta 
2023 (od tega 460 v okviru izvajanja podukrepa 6.4 in 40 v okviru izvajanja podukrepa 8.6). Do konca 
leta 2015 na tem prednostnem področju ni bilo ustvarjenih delovnih mest.

5.2       Prednostno področje 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij

K prednostnemu področju 6B prispeva ukrep 19-Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER 
(lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

5.2.1  Ukrep 19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost)

Ukrep LEADER se bo izvajal prek štirih podukrepov:

            •           Podukrep 19.1-Pripravljalna podpora

•           Podukrep 19.2-Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost

•           Podukrep 19.3-Podpora za izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (v 
nadaljevanju: LAS)

•           Podukrep 19.4-Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Za ukrep 19 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 52.365.613,75 € sredstev. V letu 2015 je bila  
objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020 in objavljen javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. 
Na zaokroženih območjih po Sloveniji so se oblikovala lokalna partnerstva, ki so do konca leta 2015 
aktivno pripravljala strategije lokalnega razvoja. Na naslov Koordinacijskega odbora CLLD (lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost) je po izteku prvega roka do 31. oktobra 2015 prispelo 17 strategij lokalnega 
razvoja. V letu 2015 je bil imenovan Koordinacijski odbor CLLD  (9. 4. 2015), ki ga sestavljajo 
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predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko (v nadaljevanju: SVRK) in Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljevanju: ARSKTRP) in se redno sestaja. Ena od nalog Koordinacijskega odbora CLLD je podati 
mnenja o potrditvi strategij lokalnega razvoja in izboru LAS in jih posredovati zadevnim organom 
upravljanja, odgovornim za posamezni sklad, v potrditev.

5.2.2  Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij je doseči 65,57 % 
podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja ter ustvariti 66 delovnih mest, 
ustvarjenih s podprtimi projekti (Leader) do leta 2023. V letu 2015 se ukrep 19 ni izvajal.

5.3       Prednostno področje 6C: Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti

K prednostnemu področju 6C prispeva ukrep 7-Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih 
območjih.

5.3.1     Ukrep 7: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

V okviru prednostnega področja 6C se izvaja podukrep 7.3-Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter 
zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

5.3.1.1 Podukrep 7.3: Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, 
izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Za podukrep 7.3 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 10.000.000,00 € sredstev. V letu 2015 se podukrep 
ni izvajal.

5.3.2     Doseganje ciljev programa

Cilj prednostnega področja 6C: Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
(IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti je doseči 1,70 % podeželskega 
prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) do leta 2023. V letu 2015 se 
podukrep 7.3 ni izvajal.
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Preglednica 1: Pregled števila podprtih kmetijskih gospodarstev, podprtih površin ter izplačanih sredstev po podukrepih KOP iz PRP 2007–2013 v 
okviru ukrepa KOPOP iz 2014–2020 v letu 2015
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Slika 1.c.1.: Seznam posameznih shem in pripadajočih podukrepov KOP v okviru ukrepa 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Slika 1c.2.: Izračun vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4a, 4b in 4c v Letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-2020 za leti 2014 in 2015

1.d) Ključne informacije o doseganju mejnikov, določenih v okviru uspešnosti, na podlagi Preglednice 
F

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016
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1.e) Drugi posebni elementi programa razvoja podeželja [neobvezno]
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

2.a) Opis kakršnih koli sprememb načrta vrednotenja v okviru programa razvoja podeželja, ki so bile 
uvedene med letom, in utemeljitve teh sprememb

Načrt vrednotenja PRP 2014–2020 je potrdila Komisija februarja 2015 v sklopu PRP 2014–2020, in sicer 
kot 9. poglavje PRP 2014–2020. Načrt vrednotenja se od potrditve programa ni spreminjal.

2.b) Opis dejavnosti vrednotenja, ki so se izvajale med letom (v zvezi z oddelkom 3 načrta 
vrednotenja)

V letu 2015 so aktivnosti vrednotenja zajemale:

 javno naročilo »Naknadno vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007–2013«;

 monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske 
krajine;

 monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000;
 monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev;
 delavnica »Krepitev usposobljenosti za načrtovanje spremljanja in vrednotenja strategije lokalnega 

razvoja«

1. Priprava naknadnega vrednotenja PRP 2007–2013

Namen

Naknadno vrednotenje programov za razvoj podeželja je zadnji del sprotnega vrednotenja programskega 
obdobja 2007–2013, zato povzema tudi rezultate in priporočila iz prejšnjih vrednotenj ter ugotovitve za 
končno oceno tega programa. Izvaja se na točki, kjer je mogoče oceniti učinke in dodano vrednost 
financiranja programa, tako na ravni EU kot na ravni programa. Učinek in dodana vrednost intervencij so 
pomembno sredstvo za analizo in prikaz dosežkov porabljenih sredstev programa. Tako se upraviči 
proračun programa ter poveča preglednost in odgovornost za politiko razvoja podeželja EU.

Naknadno vrednotenje nudi tudi priložnost pogleda na politiko, predvsem ali je ta bila pravilno zasnovana in 
ustrezno izvajana, da bi reševala najbolj pomembne potrebe v programskem območju. Poleg tega naknadno 
vrednotenje omogoča uporabo rezultatov vrednotenja za izboljšanje kakovosti načrtovanja in izvajanja 
politike v prihodnosti. Pomembne informacije in priporočila se lahko uporabijo za izboljšanje izvajanja 
novega programa, predvsem za ukrepe, ki se nadaljujejo iz prejšnjih programskih obdobij.

Organ upravljanja (v nadaljevanju: OU) je v letu 2015 začel s pripravo javnega naročila »Naknadno 
vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013«.

OU je na podlagi Smernic za naknadno vrednotenje PRP 2007–2013 pripravil projektno nalogo, v kateri je 
poleg skupnih vprašanj za vrednotenje in zahtev naknadnega vrednotenja opredelil tudi  programsko 
specifična vprašanja za vrednotenje, da bi osvetlili tiste vidike, ki odražajo posebnosti slovenskega PRP 
2007–2013 in so v posebnem interesu deležnikov politike podeželja ali niso zajeti v skupnih elementih. 
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Naročnik je v sodelovanju z izbranim izvajalcem določil kombinacijo različnih metod, s katero se 
minimizira omejitve ter zagotovi čim bolj učinkovito ter objektivno analizo ter zanesljive in veljavne 
rezultate.

Sklep o začetku postopka je bil potrjen 29. 9. 2015. Dne 9. 10. 2015 je bilo objavljeno naročilo na  Portalu 
javnih naročil, dne 14. 10. 2015 pa v Uradnem listu EU. V roku za predložitev ponudbe je OU prejel 
pravočasne in pravilno označene ponudbe sedmih ponudnikov. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila 
objavljena 14. 12. 2015. Javno naročilo je bilo oddano ponudniku OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o.. 
Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 19. 1. 2016.

Izvajalec mora pripraviti začetno poročilo, vmesno poročilo, osnutek končnega poročila in  končno poročilo.

V začetnem poročilu mora biti določena intervencijska logika za različne ukrepe, ki bodo ovrednoteni, 
pripravljena merila presoje za vsa vprašanja za vrednotenje, določena metodologija za odgovarjanje na 
vprašanja za vrednotenje. Pregledani morajo biti podatki in informacije, identificirane pomanjkljivosti in 
predlagane rešitve, razvita orodja in pristopi za zbiranje dodatnih informacij in zahtevanih podatkov. 

Vmesno poročilo mora vsebovati preliminarne rezultate vrednotenja. Struktura poročila bo taka, kot je 
predlagana struktura poročila naknadnega vrednotenja, le da sta izvzeti poglavji povzetek ter sklepi in 
priporočila.  

Osnutek končnega poročila mora biti dokončano poročilo s predlagano strukturo poročila naknadnega 
vrednotenja.

Rezultati naknadnega vrednotenja morajo biti predstavljeni v končnem poročilu, ki združuje vse elemente 
vrednotenja.

     2. Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske 
krajine

Namen

Cilj monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske 
krajine je kontinuirano zagotavljanje podatkov za slovenski indeks ptic kmetijske krajine, ki je metodološko 
usklajen s PECBMS (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme). Namen indeksa ptic kmetijske 
krajine je spremljanje trendov gibanja populacije ptic kmetijske krajine skozi časovno obdobje, kot enega od 
osnovnih kazalnikov spreminjanja biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini.

Povzetek

Za potrebe vrednotenja vplivov izvajanja PRP 2007–2013 na biotsko raznovrstnost pripravlja izbrani 
izvajalec - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenia) monitoring 
splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Monitoring v 
Sloveniji poteka od leta 2007. V letu 2006 je bila izdelana metodologija za izvedbo monitoringa splošno 
razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ter nato izveden pilotni popis v 
letu 2007. Po pilotnem letu je bil popis izveden vsako leto.

Sestavljeni indeks ptic kmetijske krajine je v letu 2015 znašal 71,4, kar je za 7,6 % manj od leta 2014. 
Sestavljeni indeks generalistov je bil v letu 2015 83,1 (-3,4 % glede na leto 2014), travniških vrst 60,9 (-5,4 
% glede na leto 2014) in vrst mejic 65,3 (-1,5 % glede na leto 2014).
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Zelo zaskrbljujoč je upad tudi večine vrst na mednarodno pomembnih območjih in posebnih območjih 
varstva za ptice, ki so vezane na kmetijsko krajino: kosca, črnočelega srakoperja, hribskega škrjanca, 
velikega skovika, pisane penice in vrtnega strnada. Črnočeli srakoper in vrtni strnad sta v Sloveniji na robu 
izumrtja. Edina Natura 2000 vrsta kmetijske krajine s porastom populacije je bela štorklja. Izginjanje 
travniških habitatov in mozaičnih struktur v kmetijski krajini sta dve od ključnih groženj za ptice na 
mednarodno pomembnih območjih in posebnih območjih varstva za ptice.

Relativno strm upad populacij ptic kmetijske krajine je značilen za vso Evropo in je v večini primerov 
neposredna posledica intenzifikacije kmetijstva.

Trendi posameznih indikatorskih vrst:

(1) Trend negotov: v tej skupini je sedem vrst, podatki za te vrste preveč variirajo (eden od vzrokov je 
premalo registracij na premalo ploskvah), da bi lahko zanesljivo določili trend. Te vrste so: rumena 
pastirica, duplar, grivar, zelena žolna, vijeglavka, smrdokavra, priba;

(2) Zmeren ali strm upad - zmeren upad: veliki strnad, hribski škrjanec, čopasti škrjanec, plotni strnad, 
rumeni strnad, rjavi srakoper, drevesna cipa, repaljščica, močvirska trstnica; strm upad: rjava penica, poljski 
škrjanec, grilček, prosnik, divja grlica, repnik, skupno 15 vrst;

(3) Zmeren porast: pogorelček, kmečka lastovka;

(4) Trend stabilen: lišček, postovka, slavec, škorec, poljski vrabec.

Značilne ptice kmetijske krajine so odvisne od ekstenzivnih oblik kmetovanja in njihove populacije se 
večinoma zmanjšujejo zaradi intenzifikacije kmetijstva (zmanjševanje mozaičnosti, melioracije, 
zmanjševanje površin travnikov, povečan vnos pesticidov itd.). Predvsem v sredozemskem svetu je prisoten 
pritisk v obratno smer, ko se zaradi opuščanja kmetovanja zemljišča zaraščajo in prehajajo v gozdno 
sukcesijo. 

    3. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000

Namen

Dolgoročni cilj je redno pridobivati primerljive podatke o stanju populacij vrst na območjih Natura 2000. 
Kratkoročni cilj je zagotoviti podatke o prisotnosti populacij vrst ptic v Sloveniji ter na osnovi podatkov 
trende v populacijski dinamiki teh ptic.

Povzetek

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 pripravlja izbrani izvajalec – 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenia). Spremljanje populacij 
izbranih vrst ptic na Mednarodno pomembnih območjih za ptice (monitoring IBA, ang. Important Bird 
Area) poteka od leta 2004. Vanj je vključenih okoli 30 kvalifikacijskih vrst ptic Natura 2000 območij, ki se 
jih vzorči različno intenzivno.

V letu 2015 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 18 kvalifikacijskih vrst 
ptic. Nekatere izmed njih, zlasti vrste mozaične kmetijske krajine, so v Sloveniji na robu izumrtja, na primer 
veliki škurh, črnočeli srakoper in vrtni strnad. Porast je v kmetijski krajini doživela le bela štorklja, ki je 
svoj areal razširila proti zahodu in jugu Slovenije.
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Razlog za zmanjšanje populacij vrst v kmetijski krajini je predvsem intenzifikacija kmetijstva. Ta se kaže v 
premeni travnikov v njive, intenzifikaciji obstoječih travnikov (gnojenje, večkratna košnja, dosejevanje 
travnih in travno-deteljnih mešanic, izsuševanje, širitev paše na nekdanje košenice), komasacijah (ki imajo 
za posledico praviloma intenzivnejšo obdelavo površin in izginotje manjšinskih krajinskih elementov), 
sečnji mejic, grmišč in visokodebelnih sadovnjakov. Problem predstavlja tudi uporaba pesticidov, ki 
zmanjšujejo prehransko osnovo za gnezdeče ptice, nekateri pa so neposredno toksični za ptice (npr. nekateri 
strupi za zatiranje polžev in bramorja).

Vrste specifičnih habitatov imajo povsem svoje težave. Raco kostanjevko na zadrževalniku Medvedce 
ogroža vsakoletna košnja (odstranjevanje) vodnega oreška ravno v času družin z majhnimi mladiči. V 
jesenskem času lov na mlakarice zmanjša pognezditvene jate golečih se kostanjevk, ki bi v tem času 
potrebovale predvsem mir. Srednjega detla ob Muri in v Krakovskem gozdu ogroža sečnja doba, starih 
topolov in vrb, ki se odvija v obliki golosekov. Zmeren upad je zaradi izginjanja grmišč s trnastimi 
grmovnimi vrstami na Ljubljanskem barju in ob Muri doživela tudi pisana penica – njen habitat izginja 
zaradi sečnje in napredovalega zaraščanja v gozd. 

Trendi posameznih kvalifikacijskih vrst:

(1) Trend negotov: za te vrste imamo zaenkrat zbranih premalo podatkov, da bi lahko zanesljivo določili 
trend (prekratek časovni niz, velik časovni interval med popisi ali pa prenizka številčnost). To so: kotorna, 
zlatovranka, veliki škurh, triprsti detel, mala tukalica in kozača. Zadnje gnezdenje zlatovranke v Slovenskih 
goricah je bilo potrjeno l. 2005.

(2) Zmeren ali strm upad:

 zmeren upad: podhujka (Kras), kosec, srednji detel, črnočeli srakoper, hribski škrjanec, grahasta 
tukalica (Črete), pisana penica

 strm upad: vrtni strnad, veliki skovik (Goričko)

(3) Zmeren ali močan porast

 zmeren porast: podhujka (Snežnik – Pivka), bela štorklja (cela Slovenija)
 močan porast: kostanjevka

(4) Trend stabilen: velika uharica. Pri tej vrsti je treba opozoriti, da stabilen trend, izračunan na podlagi 
zasedenih teritorijev zgodaj spomladi, še ne pomeni dolgoročno vzdržne populacije, saj mnogi odrasli in 
mladi osebki tekom gnezditvene sezone poginejo zaradi elektrokucije na srednjenapetostnih daljnovodih.

     4. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

Namen

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev se izvaja v kmetijski krajini. Metulji spadajo med kazalce stanja 
biotske raznovrstnosti  in s tem stanja okolja. Podatki monitoringa so uporabni zlasti za namene spremljanja 
uspešnosti upravljanja zemljišč, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in sicer na površinah 
znotraj območij Natura 2000, na katerih se izvajajo operacije KOPOP.

Povzetek

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev pripravlja izbrani izvajalec – Biotehniška fakulteta Univerze v 
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Ljubljani, skupaj s podizvajalcem Centrom za kartografijo favne in flore. Monitoring ciljnih vrst metuljev se 
izvaja redno vsako leto od leta 2008.

Končno poročilo monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev vsebuje rezultate terenskih popisov monitoringa 
za rdečega apolona, velikega frfotavčka, barjanskega okarčka, petelinčka, gozdnega postavneža, velikega 
mravljiščarja, temnega mravljiščarja in strašničinega mravljiščarja ter posodobljene obrazce za terenske 
popise za nekatere od teh vrst. Podrobno so predstavljena vsa območja, kjer je potekalo terensko delo za 
vzpostavitev monitoringa obravnavanih vrst, ter ločeno prikazane posodobitve dolgoročnega monitoringa. 
Terensko delo je bilo opravljeno v celoti in v predvidenem obsegu s 16 dodatnimi terenskimi dnevi.

Gledano v celoti se je stanje v Sloveniji za večino obravnavanih vrst bistveno poslabšalo, kar je povezano z 
nadaljnjo degradacijo in izgubo habitatov tako na območjih sklenjene razširjenosti kot tudi izoliranih in 
robnih populacij. Izjema je petelinček, pri katerem je stanje stabilno na večjem delu območja razširjenosti 
vrste.

   5. Delavnica »Krepitev usposobljenosti za načrtovanje spremljanja in vrednotenja strategij lokalnega 
razvoja«

Namen

Osnovni cilj delavnice je bil udeležencem predstaviti vrednotenje kot sestavni del priprave in izvajanja 
strategije lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020. Dodatni cilji delavnice so bili še:

 izboljšati razumevanje vrednotenja kot sestavnega dela cikla načrtovanja, izvajanja politik;
 izboljšati razumevanje Skupnega sistema spremljanja in vrednotenja;
 prispevati h krepitvi usposobljenosti za načrtovanje vrednotenja strategije lokalnega razvoja (v 

nadaljevanju: SLR);
 učinkovita uporaba elementov sistema spremljanja in vrednotenja v SLR.

LAS imajo pomembno vlogo pri dejavnostih spremljanja in vrednotenja. Vloga LAS je predvsem prispevek 
k vrednotenju PRP 2014–2020 kot celote, kot prispevek k oceni dodane vrednosti pristopa LEADER in kot 
izvajanje spremljanja ter vrednotenja lastne SLR. LAS morajo v svojih SLR opisati sistem spremljanja in 
vrednotenja, ki mora med drugim tudi zagotavljati podatke za spremljanje in vrednotenje na ravni PRP 
2014–2020 in na ravni LAS. Prav tako morajo biti opredeljene teme in aktivnosti, časovni okvir aktivnosti, 
viri in mehanizmi za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenj.

Delavnico »Krepitev usposobljenosti za načrtovanje spremljanja in vrednotenja strategij lokalnega razvoja« 
sta organizirala Evaluation Helpdesk in MKGP. Delavnice se je udeležilo 55 predstavnikov LAS in OU.

Metode dela na delavnici: predstavitve, razprave in interaktivno delo v skupinah.

Delavnico je vodila Julija Marošek, geografski strokovnjak Evaluation Helpdesk-a za Slovenijo.

   6. Priprave na vrednotenje v letu 2017

OU je v letih 2014 in 2015 začel z vzpostavitvijo sistema spremljanja in vrednotenja, ki izvajalcem 
vrednotenja služi za kvalitetno in nemoteno izvedbo neodvisnega vrednotenja v programskem obdobju 
2014–2020. OU je pripravil specifikacije za aplikacijo na AKTRP, kjer bo zbrana večina podatkov 
potrebnih za spremljanje in vrednotenje za vsak posamezen podukrep. Prav tako je bila izvedena nadgradnja 
aplikacije EVIZO (Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij), v okviru katere MKGP 
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pridobiva podatke za spremljanje in vrednotenje ukrepov 1 in 2. OU je začel tudi s pripravo navodil za 
spremljanje, poročanje in vrednotenje PRP 2014–2020, kjer bodo podrobneje opredeljene naloge, 
pristojnosti, odgovornosti in način dela v okviru spremljanja, poročanja in vrednotenja.

V letu 2015 je OU začel s pripravami na ustanovitev usmerjevalne skupine za vrednotenje Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije. Usmerjevalna skupina je bila ustanovljena v januarju 2016. Usmerjevalna 
skupina je sprejela poslovnik, dvoletni načrt vrednotenja za leti 2016 in 2017 in potrdila začetno poročilo 
naknadnega vrednotenja PRP 2007–2013.

   7. Spremljanje stanja okolja na podlagi okoljskega poročila PRP 2014-2020 in postopka celovite presoje 
vplivov na okolje

Spremljanje stanja okolja se bo izvajalo s pomočjo spremljanja kazalnikov CMES v okviru vrednotenja 
izvajanja PRP 2014-2020 (kazalniki stanja CMES), priprave letnega poročila o izvajanju (ostali kazalniki 
CMES) in s pomočjo kazalnikov stanja okolja, ki jih spremlja Agencija Republike Slovenije za okolje ter 
nekaterih drugih parametrov, ki se spremljajo ali evidentirajo na državni ravni. S kazalniki v okviru takega 
spremljanja stanja bodo zajeti tako vplivi PRP 2014-2020 kot vplivi izvajanja I. stebra Skupne kmetijske 
politike. Na podlagi okoljskega poročila, bo OU na polovici izvajanja programa opravil kontekstualno 
analizo možnih vplivov PRP 2014-2020, pri kateri se zlasti analizira način izvajanja posameznih ukrepov in 
posledice za okolje v praksi. OU mora v letih 2017 in 2019 seznaniti ministrstvo, pristojno za okolje o 
rezultatih monitoringa.

2.c) Opis dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z zagotavljanjem in upravljanjem podatkov (v zvezi z 
oddelkom 4 načrta vrednotenja)

Sistem spremljanja in vrednotenja v okviru PRP 2014–2020 zagotavlja ustrezno podporno okolje, ki 
izvajalcem vrednotenja služi za kvalitetno in nemoteno izvedbo neodvisnega vrednotenja. Podatke o 
izvajanju PRP 2014–2020 zagotavljata ARSKTRP in MKGP. Ostale podatke za spremljanje kazalnikov pa 
zagotavljajo različne institucije.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) zagotavlja pravočasne, časovno in krajevno ter mednarodno 
primerljive podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem, socialnem področju ter na 
področju okolja in naravnih virov.

Agencija Republike Slovenije za okolje zagotavlja podatkovni vir za širok spekter kmetijsko-okoljskih 
kazalnikov.

Za spremljanje stanja ohranjenosti narave, zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah ter njihovih 
življenjskih prostorih in ekosistemih ter spremljanje biotske raznovrstnosti je odgovoren Zavod RS za 
varstvo narave.

Kmetijski inštitut Slovenije v svojem delokrogu in z vsakoletnimi objavami publikacij pokriva področje 
spremljanje splošnega stanja in razvoja kmetijstva ter kmetijske politike, vpet je tudi v sodelovanje v 
raziskavah vpliva skupne kmetijske politike EU na slovensko kmetijstvo. V okviru prostorskih študij 
posebno pozornost posveča kmetijstvu na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo ter 
vprašanjem, povezanim z okoljem. Podatkovni vir predstavljajo tudi računovodski podatki o dohodkih in 
poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki se jih zbira in spremlja preko mednarodno standardizirane in 
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predpisane metodologije vodenja knjigovodstva na kmetijah (FADN).

Podatkovno osnovo spremljanju in vrednotenju PRP 2014–2020 predstavljajo tudi aktivnosti in rezultati 
raziskovalnih projektov, ki obravnavajo področje razvoja podeželja.

Ostale podatke za spremljanje in vrednotenje zagotavljata MKGP in ARSKTRP iz svojih evidenc in 
informacijskih baz oziroma jih pridobita od drugih institucij.

ARSKTRP za namene poročanja, vrednotenja in upravljanja s PRP 2014–2020 zbira in zagotavlja podatke o 
ukrepih, ki se izvajajo na ARSKTRP. Zbira in zagotavlja podatke na podlagi kazalnikov, določenih v 11. 
poglavju PRP 2014–2020, podatke o kazalnikih spremljanja in poročanja v okviru letnega poročila o 
izvajanju PRP 2014–2020 in druge podatke, potrebne za kvalitetno spremljanje in izvajanje PRP 2014–
2020. ARSKTRP zbira podatke o prejetih in odobrenih vlogah, prejetih zahtevkih za izplačilo, izvedenih 
izplačilih in rezultatih izvedenih kontrol (pred izplačilom, v okviru spremljanja, …). ARSKTRP podatke 
črpa iz zbirnih vlog, vlog na javne razpise, iz zahtevkov za izplačilo in poročil prejemnikov sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP).

ARSKTRP v programskem obdobju 2014–2020 zagotavlja elektronski vnos vlog, zahtevkov in poročil. 
Sistem (aplikacija ARSKTRP) omogoča beleženje vseh kontrol, ki so v postopku opravljene s strani 
pooblaščenih oseb. Izračunavanje količinskih in finančnih vrednosti vlog in zahtevkov je omogočen 
aplikacijsko s posledično avtomatično izdajo odločb in generiranjem poročil. Sistem omogoča redno 
sledenje statusa posamezne vloge od trenutka oddaje do njenega zaključka. Podatki na ravni vlog in 
projektov, ki so potrebni za pripravo letnih poročil o izvajanju in drugih poročil, različnih analiz in oceno 
napredka PRP 2014–2020, se zbirajo v okviru računalniških aplikacij ARSKTRP. Te so hkrati tudi vir 
podatkov za kazalnike učinka, pretežni del ciljnih kazalnikov ter finančne kazalnike PRP 2014–2020. 
Komplementarni kazalniki rezultata (v okviru razširjene oblike letnega poročila o napredku v letih 2017, 
2019 in naknadnega vrednotenja) se zbirajo v okviru aktivnosti vrednotenja in v skladu s podrobnejšimi 
smernicami glede metodologije izračuna posameznega kazalnika. Metoda pridobivanja podatkov in izračun 
kazalnika bo osnovana na podlagi anketnega vzorca, ki bo zajel zaključene operacije v sklopu določenega 
prednostnega področja (pri čemer bodo upoštevani tako neposredni kot tudi posredni prispevki zaključenih 
operacij k določenemu prednostnemu področju). Ustrezen vzorec bo izbran na osnovi značilnosti projektov 
in upravičencev, zbranih v podatkovnih bazah ARSKTRP. Slednje bodo kot del prijavnega obrazca pri 
relevantnem (pod)ukrepu vsebovale tudi podatke za relevantne komplementarne kazalnike. Na ta način 
bodo izvajalcu vrednotenja na voljo podatki o stanju pred naložbo, kar bo skupaj s pridobljenimi podatki iz 
anket omogočilo izračun kazalnika in oceno neto prispevka h kazalniku preko podpore PRP.

V skladu z določili 71. člena Uredbe 1305/2013/EU se upravičenci do podpore v okviru ukrepov razvoja 
podeželja in LAS zavežejo, da bodo OU in/ali imenovanim izvajalcem vrednotenja ali drugim organom, 
pooblaščenim za opravljanje nalog v njihovem imenu, zagotovili vse informacije, potrebne za omogočanje 
spremljanja in vrednotenja PRP 2014–2020, zlasti kar zadeva izpolnjevanje opredeljenih ciljev in 
prednostnih nalog. Zaveze k poročanju upravičencev o kazalnikih in drugih potrebnih podatkih bodo 
opredeljene v uredbah in javnih razpisih. Upravičenec bo moral hkrati zagotoviti, da bodo podatki o naložbi 
in izhajajoč iz spremljajočih obveznosti (npr. vodenje poslovnih knjig) na voljo še pet let po zaključku 
projekta.

Podatki za ukrepe 1, 2 in 20 se zagotavljajo na MKGP.

Pomemben vir podatkov za spremljanje in vrednotenje so tudi redno vzpostavljeni monitoringi, ki jih 
izvajajo različne institucije oziroma organizacije, predvsem na okoljskem področju. Izvajalcu vrednotenja 
bo omogočen dostop do potrebnih podatkov iz obstoječih baz (MKGP, ARSKTRP). Vse manjkajoče 
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potrebne podatke za aktivnosti vrednotenja bo izvajalec vrednotenja (ob pomoči MKGP) pridobil 
samostojno. Podatki za vzpostavitev kontrolne skupine bodo lahko izhajali iz podatkov kot so npr. FADN, 
Popis prebivalstva, Popis kmetijstva ali iz drugih primernih virov.
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2.d) Seznam opravljenih vrednotenj, vključno s povezavami do spletnih mest, kjer so bila objavljena

Založnik/Uredn
ik

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Avtorji Kmecl P. & Figelj J. 

Naslov Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske 
krajine - poročilo za leto 2015. – DOPPS, Ljubljana

Izvleček Sestavljeni indeks ptic kmetijske krajine je v letu 2015 znašal 71,4, kar je za 7,6 % manj 
od leta 2014.

URL http://www.program-
podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-
2013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Vrednotenje/MONITORINGI_PTIC/SIPKK15_p
oročilo.pdf

Založnik/
Urednik

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

Avtorji Denac K., Mihelič T., Kmecl P., Denac D., Bordjan D., Figelj J., Božič L. & Jančar T.

Naslov Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2015

Izvleček V letu 2015 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 18 
kvalifikacijskih vrst ptic. Nekatere izmed njih, zlasti vrste mozaične kmetijske krajine, so v 
Sloveniji na robu izumrtja, na primer veliki škurh, črnočeli srakoper in vrtni strnad. Porast je v 
kmetijski krajini doživela le bela štorklja, ki je svoj areal razširila proti zahodu in jugu 
Slovenije.

URL http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-
2013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Vrednotenje/MONITORINGI_PTIC/MONITORING_P
OPULACIJ_IZBRANIH_VRST_PTIC/Porocilo_monitoring_2015_final.pdf

Založnik/
Urednik

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Avtorji Verovnik R., Zakšek V., Govedič M., Zakšek B., Kogovšek N., Grobelnik V. & Šalamun A.

Naslov Izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015
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Izvleček Stanje v Sloveniji se je za večino obravnavanih vrst bistveno poslabšalo, kar je povezano z 
nadaljnjo degradacijo in izgubo habitatov tako na območjih sklenjene razširjenosti kot tudi 
izoliranih in robnih populacij. Izjema je petelinček, pri katerem je stanje stabilno na večjem 
delu območja razširjenosti vrste.

URL http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-
2013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Vrednotenje/MONITORINGI_METULJEV/monitoring
_metuljev_2015_koncno_porocilo/monitoring_metuljev2014_2015.pdf
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2.e) Povzetek opravljenih vrednotenj, ki se osredotoča na ugotovitve vrednotenj

V programskem obdobju 2014–2020 še niso bila opravljena vrednotenja, osredotočena na izvajanje ukrepov 
PRP 2014–2020. Opravljeni so bili le monitoringi, ki spremljajo stanje biotske raznovrstnosti.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine

Sestavljeni indeks ptic kmetijske krajine je v letu 2015 znašal 71,4, kar je za 7,6 % manj od leta 2014. 
Sestavljeni indeks generalistov je bil v letu 2015 83,1 (-3,4 % glede na leto 2014), travniških vrst 60,9 (-5,4 
% glede na leto 2014) in vrst mejic 65,3 (-1,5 % glede na leto 2014).

Relativno strm upad populacij ptic kmetijske krajine je značilen za vso Evropo in je v večini primerov 
neposredna posledica intenzifikacije kmetijstva.

Trendi posameznih indikatorskih vrst:

(1) Trend negotov: v tej skupini je sedem vrst, podatki za te vrste preveč variirajo (eden od vzrokov je 
premalo registracij na premalo ploskvah), da bi lahko zanesljivo določili trend. Te vrste so: rumena 
pastirica, duplar, grivar, zelena žolna, vijeglavka, smrdokavra, priba;

(2) Zmeren ali strm upad - zmeren upad: veliki strnad, hribski škrjanec, čopasti škrjanec, plotni strnad, 
rumeni strnad, rjavi srakoper, drevesna cipa, repaljščica, močvirska trstnica; strm upad: rjava penica, poljski 
škrjanec, grilček, prosnik, divja grlica, repnik, skupno 15 vrst;

(3) Zmeren porast: pogorelček, kmečka lastovka;

(4) Trend stabilen: lišček, postovka, slavec, škorec, poljski vrabec.

Značilne ptice kmetijske krajine so odvisne od ekstenzivnih oblik kmetovanja in njihove populacije se 
večinoma zmanjšujejo zaradi intenzifikacije kmetijstva (zmanjševanje mozaičnosti, melioracije, 
zmanjševanje površin travnikov, povečan vnos pesticidov itd.). Predvsem v sredozemskem svetu je prisoten 
pritisk v obratno smer, ko se zaradi opuščanja kmetovanja zemljišča zaraščajo in prehajajo v gozdno 
sukcesijo. 

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000

V letu 2015 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 18 kvalifikacijskih vrst 
ptic. Nekatere izmed njih, zlasti vrste mozaične kmetijske krajine, so v Sloveniji na robu izumrtja, na primer 
veliki škurh, črnočeli srakoper in vrtni strnad. Porast je v kmetijski krajini doživela le bela štorklja, ki je 
svoj areal razširila proti zahodu in jugu Slovenije.

Trendi posameznih kvalifikacijskih vrst:
(1) Trend negotov: za te vrste imamo zaenkrat zbranih premalo podatkov, da bi lahko zanesljivo določili 
trend (prekratek časovni niz, velik časovni interval med popisi ali pa prenizka številčnost). To so: kotorna, 
zlatovranka, veliki škurh, triprsti detel, mala tukalica in kozača. Zadnje gnezdenje zlatovranke v Slovenskih 
goricah je bilo potrjeno l. 2005.

(2) Zmeren ali strm upad:

 zmeren upad: podhujka (Kras), kosec, srednji detel, črnočeli srakoper, hribski škrjanec, grahasta 
tukalica (Črete), pisana penica
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 strm upad: vrtni strnad, veliki skovik (Goričko)

(3) Zmeren ali močan porast

 zmeren porast: podhujka (Snežnik – Pivka), bela štorklja (cela Slovenija)
 močan porast: kostanjevka

(4) Trend stabilen: velika uharica. Pri tej vrsti je treba opozoriti, da stabilen trend, izračunan na podlagi 
zasedenih teritorijev zgodaj spomladi, še ne pomeni dolgoročno vzdržne populacije, saj mnogi odrasli in 
mladi osebki tekom gnezditvene sezone poginejo zaradi elektrokucije na srednjenapetostnih daljnovodih.

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

Končno poročilo monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev vsebuje rezultate terenskih popisov monitoringa 
za rdečega apolona, velikega frfotavčka, barjanskega okarčka, petelinčka, gozdnega postavneža, velikega 
mravljiščarja, temnega mravljiščarja in strašničinega mravljiščarja ter posodobljene obrazce za terenske 
popise za nekatere od teh vrst. Gledano v celoti se je stanje v Sloveniji za večino obravnavanih vrst bistveno 
poslabšalo, kar je povezano z nadaljnjo degradacijo in izgubo habitatov tako na območjih sklenjene 
razširjenosti kot tudi izoliranih in robnih populacij. Izjema je petelinček, pri katerem je stanje stabilno na 
večjem delu območja razširjenosti vrste.

2.f) Opis komunikacijskih dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z obveščanjem javnosti o ugotovitvah 
vrednotenj (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)

Navede se sklic na načrt vrednotenja, opišejo se kakršne koli težave pri izvajanju, skupaj s predlaganimi ali 
uporabljenimi rešitvami.

Datum/Obdobje 14/10/2015

Naslov komunikacijske 
dejavnosti/dogodka in 
tema ugotovitev 
vrednotenj, o katerih se 
je razpravljalo/ki so 
bile sporočene

Delavnica Krepitev sposobnosti za načrtovanje spremljanja in vrednotenja 
strategij lokalnega razvoja

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje in Evropska mreža za vrednotenje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Delavnica

Vrsta ciljnega 
občinstva

Lokalne akcijske skupine

Približno število 55
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doseženih deležnikov

URL /

Datum/Obdobje 28/11/2015 - 07/12/2015

Naslov komunikacijske 
dejavnosti/dogodka in 
tema ugotovitev 
vrednotenj, o katerih se 
je razpravljalo/ki so 
bile sporočene

Monitoringi ptic in metuljev

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Objava na spletu (pdf) in posredovanje preko elektronskih novic PRePlet

Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

4000

URL http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/spremljanje-in-vrednotenje-
prp-2007-2013/vrednotenje-prp-2007-2013

Datum/Obdobje 12/03/2015

Naslov komunikacijske 
dejavnosti/dogodka in 
tema ugotovitev 
vrednotenj, o katerih se 
je razpravljalo/ki so 
bile sporočene

Okoljsko poročilo

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Objava na spletu (pdf) in posredovanje preko elektronskih novic PRePlet
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Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

2000

URL http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014–2020/spremljanje-in-vrednotenje-
prp-2014–2020/vrednotenje

Datum/Obdobje 27/05/2015

Naslov komunikacijske 
dejavnosti/dogodka in 
tema ugotovitev 
vrednotenj, o katerih se 
je razpravljalo/ki so 
bile sporočene

Priprava opisa sistema vrednotenja in spremljanja na spletni strani

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Objava na spletu 

Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

2200

URL http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014–2020/spremljanje-in-vrednotenje-
prp-2014–2020
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2.g) Opis nadaljnjega spremljanja rezultatov vrednotenja (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja)

Navede se sklic na načrt vrednotenja, opišejo se kakršne koli težave pri izvajanju, skupaj s predlaganimi ali 
uporabljenimi rešitvami.

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Pri izvajanju obveznih in izbirnih zahtev operacij ukrepa KOPOP, ki so 
namenjene ozelenitvi njivskih površin s prezimni dosevki, neprezimnimi 
dosevki ali z obema tipoma (VOD_NEP, VOD_ZEL, POZ_NEP, POZ_ZEL) je 
treba zagotoviti, da se dosevki spomladi podorjejo, saj se trenutno ponekod 
uporablja praksa uničevanja s herbicidi (OmilitvenI ukrepi v okviru okoljskega 
poročila in postopka celovite presoje vplivov na okolje).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Pri zahtevah POZ_ZEL, POZ_NEP, VOD_ZEL in VOD_NEP je pomembno, da 
se za uničenje posevkov ne uporabijo herbicidi. Zato je z Uredbo o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem 
z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 in 51/16) 
pri zahtevah POZ_ZEL in VOD_ZEL določeno, da je obdelava ozelenjenih 
njivskih površin dovoljena po 15. 2. naslednjega leta, pri čemer pri tej obdelavi 
uporaba herbicidov za uničenje zelene prezimne odeje ni dovoljena. Za zahtevi 
POZ_NEP in VOD_NEP pa ta uredba določa, da v času izvajanja teh zahtev 
uporaba herbicidov sploh ni dovoljena.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Za operacijo »Ohranjanje mejic« naj se po prvih 2 letih izvajanja na podlagi 
števila prejemnikov, ki izvajajo to obveznost, preveri smiselnost omejitve 
dolžine mejice na vsaj 20 m. V slednjem primeru je treba pogoj zmanjšati. Na 
usposabljanjih v okviru ukrepa 1 naj se zagotovi tudi informiranje o pravilnem 
obrezovanju in redčenju mejic (Omilitveni ukrepi v okviru okoljskega poročila 
in postopka celovite presoje vplivov na okolje).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Vstop v operacijo »Ohranjanje mejic« bo mogoč v okviru kampanje zbirnih vlog 
v letu 2017. OU bo v okviru sprotnih vrednotenj in razširjenega letnega poročila 
o izvajanju PRP 2014-2020 v letu 2019 zagotovil analizo izvajanja operacije 
»Ohranjanje mejic«. OU bo v okviru izbirnih vsebin rednih letnih usposabljanj 
za ukrep KOPOP zagotovil informiranje o pravilnem obrezovanju in redčenju 
mejic.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 

Sprotno vrednotenje in razširjeno letno poročilo o napredku, ki bosta 
pripravljena v letih 2017, naj vsebujeta podrobnejšo analizo učinkov naložb v 
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obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

osnovna sredstva na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Analiza naj temelji na 
rezultatih analize vplivov naložb v osnovna sredstva v okviru ex-post 
vrednotenja PRP 2007-2013 in podatkih o vključevanju v ukrep (Omilitveni 
ukrepi v okviru okoljskega poročila in postopka celovite presoje vplivov na 
okolje).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo v okviru sprotnih vrednotenj in razširjenega letnega poročila o izvajanju 
PRP 2014-2020 v letu 2017 zagotovil analizo učinkov naložb v osnovna 
sredstva na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. V okviru naknadnega 
vrednotenja PRP 2007-2013 je v projektni nalogi vprašanje učinkov naložb v 
osnovna sredstva na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe opredeljeno kot 
programsko specifično vprašanje in izvajalec vrednotenja bo moral v končnem 
poročilu podati analizo. V okviru vrednotenja "Presoja rezultatov PRP 2014–
2020" v letu 2017 bo prav tako opredeljeno programsko specifično vprašanje o 
vplivu naložb v osnovna sredstva na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Sprotno vrednotenje in razširjeno letno poročilo o napredku, ki bosta 
pripravljena v letih 2017 in 2019, naj zajemata: leta 2017 podrobnejšo analizo 
izvajanja in vključevanja v ukrepe PRP 2014-2020, leta 2019 pa podrobnejšo 
analizo učinkov ukrepov PRP 2014-2020 na kvalifikacijske vrste in habitatne 
tipe oziroma Natura območja (Omilitveni ukrepi v okviru okoljskega poročila in 
postopka celovite presoje vplivov na okolje).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo v okviru sprotnih vrednotenj in razširjenih letnih poročil o izvajanju PRP 
2014-2020 v letih 2017 in 2019 zagotovil analizo izvajanja in vključevanja v 
ukrepe PRP 2014-2020 ter v letu 2019 analizo učinkov ukrepov PRP 2014-2020 
na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe oziroma Natura območja.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Sprotno vrednotenje in razširjeno letno poročilo o napredku, ki bosta 
pripravljena v letih 2017 in 2019, naj zajemata: leta 2017 podrobnejšo analizo 
izvajanja in vključevanja v ukrepe PRP, povezane z gozdarstvom, leta 2019 pa 
podrobnejšo analizo učinkov teh ukrepov PRP na gozdne kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe (Omilitveni ukrepi v okviru okoljskega poročila in postopka 
celovite presoje vplivov na okolje).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo v okviru sprotnih vrednotenj in razširjenih letnih poročil o izvajanju PRP 
2014-2020 v letih 2017 in 2019 zagotovil analizo izvajanja in vključevanja v 
ukrepe PRP 2014-2020, povezane z gozdarstvom, ter v letu 2019 analizo 
učinkov ukrepov PRP 2014-2020 na gozdne kvalifikacijske vrste in habitatne 
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tipe.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Bilo bi smiselno, da se v primeru investicij v namakalne sisteme le-te poveže z 
ukrepom »Sodelovanje«, ki bi pripomogel k razvoju dobrih praks skupne 
ureditve in upravljanja namakalnega sistema ter ukrepom »Prenos znanja«, kjer 
bi bil namen okrepiti usposabljanje pridelovalcev, ki že namakajo ter tistih, ki se 
namakanja lotevajo prvič (Omilitveni ukrepi v okviru okoljskega poročila in 
postopka celovite presoje vplivov na okolje).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V Sloveniji javnega razpisa za investicije v izgradnjo namakalnih sistemov iz 
podukrepa 4.3 še nismo izvedli. Prav tako se še ne izvaja ukrep Sodelovanje, saj 
je predhodno potrebno spremeniti nekatere zakonske podlage, in sicer Zakon o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 
32/15). Trenutno tako ni predpogojev, da bi lahko omenjeno priporočilo 
realizirali. Pričakujemo pa, da bo v okviru zbiranja projektnih vsebin za ukrep 
Sodelovanje, ki se trenutno izvaja, interes za izvedbo projektov, povezanih z 
učinkovitejšimi načini namakanja.Tako da bi lahko v letu 2017 podprli tudi 
tovrstne vsebine. Hkrati je bil v letu 2016 v sodelovanju s strokovnjaki 
pripravljen Priročnik za načrtovanje namakanja, ki je bil izdan v 2.000 izvodih. 
Priročnik je bil sofinanciran iz Tehnične pomoči PRP 2014-2020. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Za ohranjanje gozdnih ekosistemov je bil tako za obdobje 2014-2020 že dosežen 
dogovor znotraj MKGP, da se bo na nacionalni ravni prednostno izvajalo ukrepe 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti v državnih gozdovih, za ohranjanje 
nekaterih specifičnih vrst, na katere bi lahko ukrepi PRP negativno vplivali, pa 
se bodo zagotovila sredstva iz Nacionalne sheme za približno 600 ha (ureditev 
ekocelic)(Omilitveni ukrepi v okviru okoljskega poročila in postopka celovite 
presoje vplivov na okolje).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V letu 2015 je bilo za izločitev ekocelic na območjih NATURA 2000 iz 
proračunskih sredstev namenjenih 20.000 €. V gozdnogospodarski enoti 
Krakovo so v letu 2015 bile izločene štiri ekocelice na skupni površini 2,15 ha 
ter 17 habitatnih dreves. Na podlagi določil Pravilnika o financiranju in 
sofinanciranju del v gozdovih ter na podlagi sklenjene pogodbe je bilo lastniku 
za ekocelice izplačano približno 8.000 €, za habitatna drevesa pa 1.700 €. S 
strokovnega stališča je bila načrtovana tudi izločitev ekocelic in habitatnih 
dreves v gozdnogospodarski enoti Pokljuka, žal se pa tam lastnik s predlogom 
ZGS ni strinjal, zato do sklenitve pogodbe ni prišlo. V letu 2016 je v načrtu 
izločitev približno 10 ha ekocelic v tistih gozdnogospodarskih enotah, kjer je to 
nujno zaradi stanja habitatnih tipov in vrst za NATURO 2000. Tudi v letu 2016 
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so za ta namen zagotovljena finančna sredstva v višini 20.000 €. Pogajanja z 
lastniki pravkar potekajo, zaključena bodo do jeseni 2016.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 321-Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo: Glede 
na še vedno slabo pokritost s širokopasovnimi omrežji v Sloveniji (med 
najnižjimi v EU), kar slabša splošno gospodarsko aktivnost, zmanjšuje 
intenzivnost investiranja in uvajanja inovacij, je nadaljevanje tega ukrepa v 
novem obdobju priporočljivo (ukrep 7) (Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrep 321 se bo v programskem obdobju 2014–2020 nadaljeval kot podukrep 
7.3-Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, 
izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter 
zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo. Podukrep bo prispeval k povečanemu dostopu podeželskega 
prebivalstva in gospodarstva do širokopasovnih povezav, kar bo imelo 
pričakovan pozitiven učinek na družbeni in gospodarski razvoj podeželskih 
območjih.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep Leader: V naslednjem programskem obdobju je treba vzpostaviti nov 
sistem za izvajanje projektov sodelovanja, ki se bo izvajal neodvisno od letnih 
aktivnosti lokalnih partnerstev. Določiti bi bilo potrebno tudi kazalnike za 
spremljanje aktivnosti animacije in informiranja podeželskega prebivalstva 
(Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Sodelovanje med partnerstvi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je 
pomembno zlasti pri izmenjavi in prenosu primerov dobrih praks ter pri 
pospeševanju uspešnih projektnih zamisli. Podukrep 19.3-Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je namenjen reševanju 
specifičnih lokalnih problemov, prenosov dobrih praks med LAS, iskanju 
povezav in novih znanj. Operacije sodelovanja imajo poseben poudarek na 
združevanju LAS s skupnimi interesi, kar generira nove ideje in razvoj 
inovativnih pristopov. Podukrep 19.3 se bo izvajal z javnim razpisom po sistemu 
tekočih prijav. V okviru spremljanja podukrepa 19.4-Podpora za tekoče stroške 
in stroške animacije je v okviru preglednic spremljanja opredeljen kazalnik 
»Skupni javni izdatki (€) - podpora za tekoče stroške in animacijo«. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja
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Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 323-Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja: Glede na to, da se v 
programskem obdobju 2014–2020 ukrep v taki obliki ne bo več izvajal, bo 
potrebno tovrstne vsebine okrepiti v okviru ukrepa LEADER/CLLD, kar pa je 
zaradi omejenega obsega sredstev vprašljivo (Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrepa 322 in 323 se v programskem obdobju 2014–2020 v taki obliki ne bosta 
več izvajala. Vsebine ukrepov se bodo lahko izvajale v okviru ukrepa 19-
Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost). Cilj ukrepa je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje 
revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na 
pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Poleg tega pa pomembno 
prispeva reševanju drugih lokalnih potreb, zlasti k ohranjanju narave, varstvu 
okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov ter predstavlja 
izziv za različne ciljne skupine na podeželju.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 133-Podpore skupinam proizvajalcev pri dejavnosti informiranja in 
pospeševanja prodaje: Cilji so bili sicer preseženi in se odražajo s povečanim 
obsegom proizvodnje skupin proizvajalcev tovrstnih pridelkov. Nepovezanost 
proizvajalcev in medsebojno nezaupanje ter zagotavljanje lastnega deleža 
proizvajalcev pa še vedno predstavljajo pomembne omejitvene dejavnike 
(Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrepa 132 in 133 se bosta v programskem obdobju 2014–2020 nadaljevala kot 
ukrep 3-Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila. Sodelovanje v 
shemah kakovosti bo prispevalo k preusmerjanju v nadstandardne oblike 
pridelave in reje, uspešnejšemu povezovanju, zaupanju ter nastopu na lokalnih 
trgih ter večji prepoznavnosti in kakovosti lokalno pridelanih proizvodov. Na 
podlagi izkušenj iz PRP 2007–2013 je bila prilagojena vrednost kazalnika 
»Število podprtih upravičencev« podukrepa 3.1-Podpora za novo sodelovanje v 
shemah kakovosti PRP 2014–2020 na 250.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 312-Podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij: Tudi v prihodnje je 
potrebno spodbujati razvoj in ustanavljanje novih podjetij, zlasti na področjih, ki 
omogočajo izkoriščanje prednosti določenega lokalnega okolja, pri čemer je 
ključno vzpostavljanje ustreznih gospodarskih in finančnih razmer. V novem 
programskem obdobju bi bilo smiselno povezati ukrep z dejavnostmi 
izobraževanja in usposabljanja s področja podjetniških vsebin (Sprotno 
vrednotenje v letu 2014).
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Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrepa 311 in 312 se bosta v programskem obdobju 2014-2020 nadaljevala kot 
podukrep 6.4. V okviru tega podukrepa je podprta prodaja električne in toplotne 
energije iz obnovljivih virov energije, v okviru ukrepa 4 pa je podprta 
proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije za lastne 
potrebe. Uporaba lesne biomase za pridobivanje električne in toplotne energije 
bo okrepila izkoriščanje gozdov, pri čemer so lastniki gozdov dolžni gospodariti 
s svojimi gozdovi v skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi, podlaga katerih 
so ustrezna soglasja in dovoljenja, zaradi česar bo sečnja nadzorovana in ne bo 
predstavljala tveganja za nenadzorovano sečnjo. Z uporabo lesa kot 
pomembnega naravnega vira za predelavo ter kot obnovljivega vira energije se 
bo prispevalo tudi k izvajanju dela aktivnosti za odpravo škode v gozdovih 
zaradi žleda februarja 2014, saj se bo prispevalo k uporabi poškodovane 
biomase in posredno k obnovi poškodovanega gozda.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in 
prilagoditvijo kmet.: Ker v programskem obdobju 2007–2013 niso bili doseženi 
vsi zastavljeni cilji, je potrebno v naslednjem obdobju nadaljevati z vsemi 
vrstami naložb v okviru tega ukrepa. Glede na rezultate je potrebno še posebej 
pospešiti investicije v namakalne sisteme, pri čemer je potrebno odpraviti vrsto 
administrativnih ovir (težave pri pridobivanju dovoljenj, dolgotrajnost 
postopkov) (Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrep 125 se bo v programskem obdobju 2014–2020 nadaljeval kot podukrep 
4.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem 
ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva v okviru katerega bodo pospešene 
naložbe v velike namakalne sisteme. Z velikimi namakalnimi sistemi je 
opremljenih 6.500 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja okrog 1,5 % 
kmetijskih zemljišč v uporabi. Glede na klimatske spremembe in tehnologijo 
pridelave želimo v programskem obdobju 2014–2020 zgraditi 2.400 ha novih 
namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Tehnološke 
posodobitve individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme je 
možen v okviru podukrepa 4.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. 
Izvajalec vrednotenja opozarja na potrebo po odpravi vrste administrativnih ovir 
(težave pri pridobivanju dovoljenj, dolgotrajnost postopkov), ki niso v 
pristojnosti MKGP.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 

Ukrep 112-Pomoč mladim prevzemnikom kmetij: Za izvedljivost ukrepa je 
značilno, da se je ukrep kontinuirano izvajal skozi celotno programsko obdobje 
in je skladen z drugimi ukrepi oziroma cilji. Ukrep je smiselno izvajati tudi v 
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ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

obdobju 2014–2020 (Sprotno vrednotenje v letu 2014). 

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Za izvedljivost ukrepa 112 je značilno, da se je ukrep kontinuirano izvajal skozi 
celotno programsko obdobje in je skladen z drugimi ukrepi oziroma cilji. 
Podukrep 6.1-Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je nadaljevanje 
ukrepa 112, se izvaja tudi v programskem obdobju 2014–2020.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 121-Posodabljanje kmet. gosp.: Pri prijavi na razpis bi bilo smotrno 
zahtevati potrdilo o zaprtju finančne konstrukcije, da bi se zmanjšalo tveganje za 
nedokončanje naložb in bolj konkretno presojati uspešnost investicij preko 
FADN podatkov in poslovnih načrtov. Ukrep je bil usmerjen na precej široko 
ciljno skupino, zato bi bilo potrebno k načrtovanju razpisov pristopiti bolj 
sistematično in pripravljati letne razpise, ki bi bili manj sektorsko naravnani 
(Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo v prihodnje pri prijavi na javni razpis zahteval zaprto finančno 
konstrukcijo, s katero bi se zmanjšalo tveganje za nedokončanje naložb. OU je v 
101. členu Uredbe o izvajanju ukrepa 4 in podukrepa 8.6 iz PRP 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/2015) opredelil, da morajo upravičenci v vlogi na javni 
razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo naložbe z 
izjavo banke in za naložbe nad 1.000.000 EUR priznane vrednosti, finančno 
sposobnost upravičenca za kritje stroškov izvedbe naložbe oceni ARSKTRP s 
pomočjo izvedenca. Že v okviru naknadnega vrednotenja PRP 2007–2013 bo 
uspešnost naložb presojana preko FADN podatkov. Vrednotenje ukrepa bo 
narejeno z analizo kontradejstvenika z uporabo FADN podatkov v okviru 
primerjave med koristniki in nekoristniki sredstev. Javni razpisi za podukrep 
4.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva bodo bolj ciljno naravnani. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 211 in 212-OMD (Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost): Uspešnost izvajanja je razvidna iz praktično vseh 
kazalnikov rezultata in učinka, kar jasno nakazuje na potrebo po njegovem 
izvajanju tudi v naslednjem programskem obdobju, na sredi katerega bo 
(predvidoma ob koncu leta 2017) vzporedno z reformo drugih OMD izvedena 
tudi dopolnitev sheme OMD plačil (Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrepa 211 in 212 se bosta v programskem obdobju 2014–2020 nadaljevala kot 
ukrep 13-Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami. 
Slovenija bo predvidoma uveljavila novo razmejitev na podlagi 32. člena 
Uredbe 1305/2013 najkasneje do konca leta 2017, ko bo predlagala novo 
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razmejitev za območja, ki niso gorska in imajo pomembne naravne omejitve in 
za območja s posebnimi omejitvami. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 322-Obnova in razvoj vasi: Glede na to, da se v programskem obdobju 
2014–2020 ukrep v taki obliki ne bo več izvajal, bi bilo smiselno vsaj del 
tovrstnih vsebin izvajati v okviru ukrepa LEADER/CLLD. Kljub temu, da se 
sredstva v okviru LEADER/CLLD, v naslednjem programskem obdobju 
zvišujejo, pa je zaradi drugačnega tipa in načina izvajanja aktivnosti, taka 
usmeritev vprašljiva (Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrepa 322 in 323 se v programskem obdobju 2014–2020 v taki obliki ne bosta 
več izvajala. Vsebine ukrepov se bodo lahko izvajale v okviru ukrepa 19-
Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost). Cilj ukrepa je spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje 
revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij s poudarkom na 
pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij. Poleg tega pa pomembno 
prispeva reševanju drugih lokalnih potreb, zlasti k ohranjanju narave, varstvu 
okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov ter predstavlja 
izziv za različne ciljne skupine na podeželju.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 122-Povečanje gospodarske vrednosti gozdov: Ukrep je znotraj zadanih 
ciljev povsem ustrezen in ga je zaradi velikega interesa potrebno izvajati tudi v 
naslednjem programskem obdobju. Pri tem pa bi bilo potrebno preučiti, kako tak 
ukrep umestiti v širši kontekst sistematičnega razvijanja celotnega lesnega 
sektorja (Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrep 122 se bo izvajal tudi v naslednjem programskem obdobju kot podukrep 
8.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov. Podukrep bo spodbujal ustvarjanje dodatnega vira 
dohodka na kmetijah ter ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na 
podeželju ter možnosti za potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na 
področju pridobivanja in pred industrijske predelave lesa.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 

Ukrep 132-Sodelovanje kmet. proizvajalcev v shemah kakovosti hrane: Za 
učinkovitejše izvajanje je potrebna večja ciljna naravnanost ter medsektorska 
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obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

povezanost, saj samo vključitev v ukrep ne prinaša velikih gospodarskih koristi. 
Z ukrepom je zaradi večjega povpraševanja potrošnikov po zdravi in kakovostni 
hrani potrebno nadaljevati tudi v obdobju 2014–2020, vendar je na podlagi 
izkušenj iz tega programskega obdobja treba prilagoditi vrednosti kazalnikov 
(Sprotno vrednotenje v letu 2014). 

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrepa 132 in 133 se bosta v programskem obdobju 2014–2020 nadaljevala kot 
ukrep 3-Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila. Sodelovanje v 
shemah kakovosti bo prispevalo k preusmerjanju v nadstandardne oblike 
pridelave in reje, uspešnejšemu povezovanju, zaupanju ter nastopu na lokalnih 
trgih ter večji prepoznavnosti in kakovosti lokalno pridelanih proizvodov. Na 
podlagi izkušenj iz PRP 2007–2013 je bila prilagojena vrednost kazalnika 
»Število podprtih upravičencev« podukrepa 3.1-Podpora za novo sodelovanje v 
shemah kakovosti PRP 2014–2020 na 250.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 123-Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom: 
Povezovanje med deležniki v verigi še vedno ni zadostno. Temu dejavniku je 
potrebno nameniti posebno pozornost v novem programskem obdobju, v 
katerem se mora nadaljevati z ukrepanjem na tem področju (Sprotno vrednotenje 
v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V okviru ukrepa 123 povezovanje med deležniki v verigi še vedno ni zadostno. 
V novem programskem obdobju bo temu dejstvu namenjena posebno pozornost. 
V okviru podukrepa 4.2-Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov bodo naložbe namenjene izboljševanju konkurenčnosti 
živilskopredelovalne panoge, dvigu dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, 
vključno s predelavo kmetijskih proizvodov iz shem kakovosti, uvajanjem novih 
proizvodov, ki predstavljajo bistveno tehnološko novost na trgu, tesnejšemu 
horizontalnemu in vertikalnemu povezovanju ter tudi večji okoljski 
učinkovitosti živilskopredelovalnih obratov. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 214-Kmetijsko okoljska plačila: Za njegovo izvajanje v programskem 
obdobju 2007–2013 je značilen kar precejšen razkorak, ki se v pogledu 
uspešnosti pojavlja med posameznimi podukrepi oziroma skupinami 
podukrepov. Na to nas opozarjajo tudi vrednosti kazalnikov rezultatov in učinka, 
katerih vrednosti se gibljejo v zelo različnih razponih. Pri načrtovanju ukrepa za 
novo programsko obdobje je to ugotovitev vsekakor potrebno upoštevati 
(Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje Ukrep 214 se bo v programskem obdobju 2014–2020 nadaljeval kot ukrep 10-
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spremljanje Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila. Pri načrtovanju načrtovanja vrednosti 
kazalnikov za novo programsko obdobje so bile upoštevane izkušnje 
programskega obdobja 2007–2013.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 142-Podpore za ustanavljanje skupin proizvajalcev: Ustanavljanje skupin 
proizvajalcev je v novem programskem obdobju še vedno nujno. Potrebno bi 
bilo razširiti nabor upravičenih proizvodov, tako da organizacije proizvajalcev 
ne bi bile več omejene zgolj na proizvode iz shem kakovosti. Smiselno bi bilo 
izvajati tudi dodatne promocijske aktivnosti, da bi se ukrep izvajal v vseh 
slovenskih regijah (Sprotno vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrep 142 se bo v programskem obdobju 2014–2020 nadaljeval kot ukrep 9-
Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev. Ustanavljanje tržnih skupin in 
organizacij proizvajalcev bo spodbujalo učinkovitejšo organiziranost 
proizvajalcev na področju kmetijstva in gozdarstva. V skupine in organizacije 
proizvajalcev se bodo vključevali proizvajalci kmetijskih in gozdarskih 
proizvodov z namenom profesionalizacije ponudbe, povečevanja proizvodnje 
lokalnih proizvodov in razvoja lokalnih ekonomij. Nabor upravičenih 
proizvodov ni omejen, tako da organizacije proizvajalcev niso več omejene zgolj 
na proizvode iz shem kakovosti. Dodatne promocijske aktivnosti bodo 
prispevale k izvajanju ukrepa v vseh slovenskih regijah.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 311-Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti: Dosedanje izvajanje ukrepa 
na agregatni ravni je bilo uspešno. Ukrep je vplival na ustanavljanje novih in 
ohranitev obstoječih delovnih mest, kakor tudi na zvišanje dohodkov podprtih 
dejavnosti, zato se predlaga izvajanje tudi v obdobju 2014–2020. Glede na velik 
delež naložb v obnovljive vire energije bi bilo tudi pri tem ukrepu potrebno 
razmisliti, kako ga umestiti v širši kontekst gozdarskih ukrepov (Sprotno 
vrednotenje v letu 2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrepa 311 in 312 se bosta v programskem obdobju 2014–2020 nadaljevala kot 
podukrep 6.4. V okviru tega podukrepa je podprta prodaja električne in toplotne 
energije iz obnovljivih virov energije, v okviru ukrepa 4 pa je podprta 
proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije za lastne 
potrebe. Uporaba lesne biomase za pridobivanje električne in toplotne energije 
bo okrepila izkoriščanje gozdov, pri čemer so lastniki gozdov dolžni gospodariti 
s svojimi gozdovi v skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi, podlaga katerih 
so ustrezna soglasja in dovoljenja, zaradi česar bo sečnja nadzorovana in ne bo 
predstavljala tveganja za nenadzorovano sečnjo. Poleg tega se bo z uporabo lesa 
kot pomembnega naravnega vira za predelavo ter kot obnovljivega vira energije 
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prispevalo tudi k izvajanju dela aktivnosti za odpravo škode v gozdovih zaradi 
žleda februarja 2014, saj se bo prispevalo k uporabi poškodovane biomase in 
posredno k obnovi poškodovanega gozda.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Ukrep 111-Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem 
sektorju: V začetku programskega obdobja se ukrep ni ustrezno izvajal, vendar 
se je s spremembo koncepta uspešnost izvajanja bistveno izboljšala. V taki 
obliki se mora, ob ustreznem povezovanju z informiranjem in svetovanjem, 
nadaljevati tudi v naslednjem programskem obdobju (Sprotno vrednotenje v letu 
2014).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ukrep 111 se v začetku programskega obdobja ni ustrezno izvajal, vendar se je s 
spremembo koncepta uspešnost izvajanja bistveno izboljšala. Ukrep 1-Prenos 
znanja in dejavnosti informiranja se izvaja v programskem obdobju 2014–2020. 
Namen ukrepa je povečati raven usposobljenosti ciljnih skupin preko različnih 
oblik prenosa znanja. Te bodo z večjo usposobljenostjo lahko krepile svojo 
konkurenčnost, povečale učinkovitost rabe virov, izboljšale okoljsko 
učinkovitost in prispevale k trajnostnemu razvoju podeželskih območij.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

Na živinorejskih kmetijah, kjer se izvaja paša, je treba izdelati pašni načrt, ki bo 
upošteval značilnosti in naravovarstveno vrednost travnikov in pašnikov 
(Omilitveni ukrepi v okviru okoljskega poročila in postopka celovite presoje 
vplivov na okolje).

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje 
in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 16/16 in 51/16) je v 21. členu določeno, da mora program aktivnosti KMG – 
planine vsebovati tudi podatke o načrtu ureditve pašnika in paše, če se KMG – 
planina vključi v izvajanje operacije KRA_CRED: Paša po čredinkah na planini 
ali KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 

Ker lahko pride do medsebojnega »izpodrivanja« učinkov in vplivov 
posameznih operacij ukrepa KOPOP, je potrebno zagotoviti analizo izvajanja in 
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obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

vključevanja v ukrep KOPOP leta 2017 ter podrobnejšo analizo učinkov leta 
2019 v okviru sprotnega vrednotenja in razširjenega letnega poročila o napredku 
(Omilitveni ukrepi v okviru okoljskega poročila incelovite presoje vplivov na 
okolje). 

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo v okviru sprotnih vrednotenj in razširjenih letnih poročil o izvajanju PRP 
2014-2020 v letih 2017 in 2019 zagotovil analizo izvajanja in vključevanja ter v 
letu 2019 analizo učinkov uključevanja v ukrep KOPOP.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja



68

3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

3.a) Opis ukrepov, sprejetih za zagotavljanje kakovostnega in uspešnega izvajanja programa

Organ upravljanja

OU je odgovoren za uspešno, učinkovito in pravilno upravljanje in izvajanje PRP 2014–2020 v skladu s 66. členom Uredbe 1305/2013/EU. 
Uspešnost in učinkovitost programa je v prvi vrsti zagotovljena preko upravljalske strukture OU. Ker v letih 2014 in 2015 OU še ni bil 
ustanovljen, je njegovo delo opravljal  Začasni usmerjevalni odbor (v nadaljevanju: ZUO), ki ga sestavljajo predstavniki ključnih sektorjev in 
služb MKGP, prav tako ima svojega predstavnika v ZUO tudi ARSKTRP.

V letu 2014 so bile organizirane tri, v letu 2015 pa osem sej ZUO, na katerih se je obravnavalo besedilo PRP 2014–2020 in ključni dokumenti za 
izvajanje PRP 2014–2020.

Na sejah v letu 2014 so se obravnavale naslednje teme:

 na 7. seji se je obravnaval predlog finančnega načrta PRP 2014–2020 in predlog razdelitve sredstev med kohezijskimi regijami, člani 
ZUO so se seznanili z informacijo o poteku priprave Partnerskega sporazuma med RS in EK za obdobje 2014–2020, informacijo o poteku 
predhodnega vrednotenja in postopka celovite presoje vplivov na okolje ter s predstavitvijo okvirne organizacije ukrepov LEADER in 
Sodelovanje in stanjem na področju priprave uredb za izvajanje PRP 2014–2020.

 na 8. seji se je potrjevala primernost predloga PRP 2014–2020 za nadaljnjo obravnavo,  obravnavalo področje preverljivosti in možnosti 
kontrole ukrepov PRP 2014–2020 (izjava OU in plačilne agencije o preverljivosti in možnosti kontrole ukrepov PRP 2014–2020, kot 
priloga PRP 2014–2020), potrjevala primernost predloga Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova PRP 2014–2020 za nadaljnjo 
obravnavo.

 na 9. seji so se obravnavale pripombe Evropske komisije na predlog poslanega PRP 2014–2020, informacija ARSKTRP glede priprave 
aplikacij za izvajanje PRP 2014–2020, predstavljen je bil predlog opisa sistema upravljanja in nadzora PRP 2014–2020 in priprava in 
izvajanje pristopa CLLD.

Na sejah v letu 2015 so se obravnavale naslednje teme:

 na 10. (dopisni seji) se je potrjevala primernost predloga Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za 
nadaljnjo obravnavo.

 na 11. seji se je obravnavalo pravne podlage za upravljanje in izvajanje PRP 2014 – 2020 ter sistem upravljanja in nadzora.
 na 12. (dopisni) seji se je potrjevalo Navodilo za začasno izvajanje tehnične pomoči Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

2014–2020.
 na 13. seji se je obravnavalo Poslovnik Odbora za spremljanje,  Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 (v nadaljevanju: Merila 

za izbor operacij) ter Akcijski in komunikacijski načrt Mreže za podeželje za obdobje 2014–2020.
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 na 14. seji se je ponovno obravnavalo primernost predloga Meril za izbor operacij, ki se jih je, kot primerne za uvrstitev na sejo Odbora za 
spremljanje PRP 2014–2020  dokončno potrdilo na 15. (dopisni) seji.

 na 16. seji se je potrjevala primernost predloga 1. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za nadaljnjo 
obravnavo.

 na 17. seji se je potrjevala primernost predloga Uredbe o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020 za nadaljnjo obravnavo, 
obravnavalo pa se je tudi predlog prve spremembe Sklepa o potrditvi Sistema upravljanja in nadzora za PRP 2014–2020.

V letu 2015 so se izvajali naslednji ukrepi:

 Ukrep 1: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
 Ukrep 2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
 Podukrep 6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
 Ukrep 10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
 Ukrep 11: Ekološko kmetovanje
 Ukrep 13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
 Ukrep 14: Dobrobit živali
 Ukrep 19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER

ZUO uspešnost in učinkovitost izvajanja PRP 2014–2020 spremlja preko analize izvajanja PRP 2014–2020, ki se pripravi trikrat letno. Na 
podlagi te analize bodo sprejeti tudi ustrezni ukrepi za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja programa. ZUO pri upravljanju programa 
sodeluje z ARSKTRP tako v okviru nalog, ki jih je ZUO prenesel na ARSKTRP kot tudi glede nalog, ki jih ARSKTRP opravlja kot izvorne 
naloge plačilne agencije.

ZUO v letu 2015 ni zaznal večjih težav pri upravljanju in izvajanju programa. Za še uspešnejše in učinkovitejše izvajanje pa je ZUO pripravil 
prvo spremembo PRP 2014–2020, katere cilj je bil preoblikovanje nekaterih operacij in zahtev tako, da bi postale bolj zanimive potencialnim  
upravičencem za izvajanje, kar naj bi prispevalo k večjemu vstopu kmetij v ukrepe, zlasti v ukrep 10-Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila. 
Pomembnejše spremembe so bile tudi pri ukrepu 11-Ekološko kmetovanje in 14-Dobrobit živali.

Odbor za spremljanje

Odbor za spremljanje izvaja pregled nad izvajanjem programov razvoja podeželja in napredkom pri doseganju ciljev (preko finančnih podatkov 
in kazalnikov).

Odbor za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Odbor za 
spremljanje PRP 2014–2020) se je ustanovil dne 1. maja 2015, ko je stopil v veljavo Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju 
članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 30/2015). Vanj so 
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bili imenovani predstavniki 29 institucij.

V letu 2015 so bile izvedene štiri seje Odbora za spremljanje PRP 2014-2020:

 Na 1. seji Odbora za spremljanje PRP 2014-2020 so se obravnavala merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. Na podlagi 
razprave se je oblikovalo skupno mnenje Odbora za spremljanje PRP 2014–2020, ki se je nato potrdilo na 2. seji.

 Na 2. (dopisni seji) je Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij.

Zaradi poenostavitve dela je OU članom Odbora za spremljanje PRP 2014–2020 predlagal združitev nalog Odbora za spremljanje PRP 2014–
2020 z nalogami Nadzornega odbora PRP 2007–2013 (v nadaljevanju: NO PRP 2007–2013), saj je bila večina članov oz. institucij v obeh 
odborih enaka. OU je za združitev odborov pridobil potrditev obeh organov (Odbora za spremljanje PRP 2014–2020 na 1. seji Odbora za 
spremljanje PRP 2014–2020 in NO PRP 2007–2013 na 14. seji NO PRP 2007–2013).

Dne 3. 9. 2015 je bil tako na 51. redni seji Vlade Republike Slovenije ustanovljen Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije, ki od tega dne dalje opravlja tako naloge Nadzornega odbora v smislu 77. člena Uredbe 1698/2005/EU kot naloge Odbora za 
spremljanje v smislu 47. člena Uredbe 1303/2013/EU. Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in 
socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. Skupaj je v Odboru za spremljanje 
zastopanih 30 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

V letu 2015 sta bili izvedeni dve seji Odbora za spremljanje

 Na 3. (dopisni) seji je Odbor za spremljanje potrdil predlog 9. spremembe PRP 2007–2013.
 Na 4. seji je Odbor za spremljanje potrdil predlog 1. spremembe PRP 2014–2020, podana je bila tudi informacija o pripravi Predhodne 

ocene finančnih instrumentov v Sloveniji.

Aktivnosti za začetek izvajanja preostalih ukrepov PRP 2014–2020, ki se v letu 2015 še niso izvajali

V letu 2015 se še niso izvajali oz. so potekala le izplačila obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki izhajajo iz pozitivno 
rešenih pritožb, pri (pod)ukrepih: 3-Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, 4-Naložbe v osnovna sredstva, 6.4-Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, 7.3-Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo, 8-Naložbe 
v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje, 9-Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev ter 16-Sodelovanje.

V nadaljevanju so opisane opravljene aktivnosti za začetek izvajanja zgoraj naštetih (pod)ukrepov.

1. Ukrep 3: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila in ukrep 9: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Ukrep 3 se izvaja v dveh podukrepih: 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti in 3.2-Podpora za dejavnosti informiranja in 
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promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu. V letu 2015 se podukrepa 3.1 in 3.2 ter ukrep 9 niso izvajali.

Tako za potrebe ukrepa 3, kakor tudi za potrebe ukrepa 9 se odvijajo vse potrebne aktivnosti, ki pa so v medsebojni odvisnosti. Izvedba 
omenjenih ukrepov je pogojena zlasti s potrebno spremembo Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 
in 32/15). Ker je omenjena zakonodajna sprememba zelo obsežna in zajema več področij zakona, ne le področja, ki se dotika shem kakovosti 
oziroma skupin proizvajalcev, je njena priprava in usklajevanje potrebovala več časa. Sprememba zakona je z vidika omenjenih dveh ukrepov 
potrebna zaradi tega, ker so bile v dosedanjem zakonu predvidene zgolj skupine proizvajalcev za proizvode iz shem kakovosti, sedaj pa glede na 
evropske predpise, natančneje Uredbo 1305/2013/EU, podpora tem skupinam ni omejena le na proizvode iz shem kakovosti. Prav tako se morajo 
dopolniti členi, s katerimi se vzpostavljajo ustrezne evidence za te skupine. Prav tako je potrebno ta zakon dopolniti v delu, ki se nanaša na vrste 
javnih razpisov. V dosedanji veljavni verziji tega zakona sta možni obliki javnih razpisov le odprti in zaprti tip javnega razpisa, s predvideno 
spremembo pa bo možna oblika tudi delno odprti javni razpis, kjer se vloge zbirajo in obravnavajo v intervalih, glede na presečne datume. Takšen 
sistem je zlasti v primeru ukrepa 3 primernejši od zaprtega tipa javnega razpisa. Omenjen predlog spremembe zakona naj bi bil v medresorsko 
usklajevanje posredovan še v tem mesecu, torej v juniju, tako da bi bil lahko sprejet v Državnem zboru RS v jeseni. Vzporedno pa ministrstvo že 
pripravlja podrejene pravne akte, med drugim tečejo aktivnosti za uskladitev uredbe za ukrep 3 in pravilnika za priznavanje skupin proizvajalcev 
znotraj različnih služb in sektorjev na MKGP, v nadaljevanju pa tudi z ARSKTRP in socialnimi partnerji. Cilj MKGP je, da bi bili vsi omenjeni 
akti sprejeti do jeseni. Predpogoj za to pa je pravočasno sprejetje spremembe že omenjenega Zakona o kmetijstvu, za kar si ministrstvo močno 
prizadeva.   

2. Ukrep 4: Naložbe v osnovna sredstva

Ukrep se izvaja v treh podukrepih: 4.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, 4.2-Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov in 4.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in 
gozdarstva.

V letu 2015 so pri vseh treh podukrepih potekala le izplačila obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki izhajajo iz 
pozitivno rešenih pritožb. Vzporedno je v lanskem letu potekala priprava izvedbenega predpisa, natančneje Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v 
osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15 z dne 28. 12. 2015). Gre za obsežen predpis, v 
katerem so določeni podrobni pogoji za izvajanje ukrepov 4 in 8.6. Sprejetje omenjene uredbe je bilo ključno za to, da je ministrstvo v letu 2016 
lahko pričelo z objavo javnih razpisov.

Za podukrep 4.1 je bil 12. 2. 2016 objavljen prvi javni razpis (Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene 
prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave) in 10. 6. 2016 še dva javna 
razpisa (Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, 
varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave in Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene 
izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih 
območjih). Za podukrep 4.2 je bil 19. 2. 2016 objavljen javni razpis Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
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proizvodov za leto 2016. Za podukrep 4.3 pa je bil 26. 2. 2016 objavljen Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–
2020 za leto 2016. Tudi v drugi polovici tega leta si sledi večje število javnih razpisov.   

3. Podukrep 6.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

V letu 2015 se podukrep ni izvajal. Razlog je predvsem ta, da se ta podukrep izvaja preko finančnih instrumentov, struktura za katere v Sloveniji 
trenutno še ni vzpostavljena. Čeprav se podukrep ni izvajal, pa so bile tudi v letu 2015, predvsem pa v letu 2016 izvedene številne aktivnosti, ki 
bodo podlaga za kasnejše izvajanje tega podukrepa. Med drugim je potrebno izpostaviti dejstvo, da je bila v letu 2015 pripravljena predhodna 
ocena, ki je bila predstavljena tudi Odboru za spremljanje, njen povzetek pa objavljen na ministrskih spletnih straneh. Naslednji pomembni korak 
je bila uskladitev pogodbe z Evropsko investicijsko banko (v nadaljevanju: EIB) za nudenje tehnične pomoči pri implementaciji finančnih 
instrumentov. Ta pogodba je bila s strani vodstva ministrstva podpisana in pred kratkim posredovana na EIB v podpis. Predvidevamo, da bodo v 
naslednjih tednih (v juliju in avgustu) že stekle prve aktivnosti, predvidene po pogodbi. Te aktivnosti vključujejo pregled predhodne ocene, 
pregled in potrditev ustreznosti upravljavske strukture izvajanja finančnih instrumentov, pomoč pri pripravi investicijske strategije itd. 
Vzpostavitev upravljavske strukture je izjemno zahtevna in je odprla tudi nekaj pravnih vprašanj, zlasti glede potrebe po izvedbi javnega naročila 
za izbor sklada skladov. Ta vprašanja se postopoma razrešujejo, tako da pričakujemo, da se bodo s tem pospešile tudi aktivnosti za vzpostavitev 
zahtevane strukture upravljanja.  

4. Podukrep 7.3: Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

V letu 2015 se podukrep ni izvajal.

Prvi predpogoj za začetek izvajanja tega ukrepa je pogojen z določitvijo območij, kjer ustrezne širokopasovne infrastrukture ni na voljo in hkrati 
ni tržnega interesa za njeno gradnjo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) je v letu 2016 dokončalo mapiranje o 
stanju širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in junija 2016 objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij, 
skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki se bo zaključil konec julija 2016. Po ureditvi in vnosu 
vseh podatkov mapiranja in tržnega interesa bo narejen ustrezen seznam območij. Sledila bo priprava in sprejem nacionalnih pravnih podlag za 
izvajanje ukrepov s področja sofinanciranja gradnje širokopasovne infrastrukture ter skupna priglasitev sheme državne pomoči (MKGP in MIZŠ), 
čemur bo sledila objava javnih razpisov MKGP (sredstva EKSRP) in MIZŠ (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR) za 
sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture z javnimi sredstvi.

Prav tako so potekale aktivnosti za pripravo Strategije Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 in Načrt 
razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki ju je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji seji, dne 10. 3. 2016.

5. Ukrep 8: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

Ukrep se izvaja v dveh podukrepih: 8.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih 
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dogodkov in 8.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

V letu 2015 se podukrep 8.4 ni izvajal. Pri podukrepu 8.6 pa so potekala le izplačila obveznosti prejšnjega programskega obdobja.

Pri obeh podukrepih sta se v letu 2015 pripravljali izvedbeni uredbi, in sicer Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči 
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za podukrep 8.4, ki je 
bila sprejeta 18. 1. 2016 ter Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter 
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bila 
sprejeta 28. 12. 2015.

Za podukrep 8.6 je bil 19. 2. 2016 objavljen javni razpis Podpora za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa, za 
podukrep 8.4 pa 29. 4. 2016 objavljen Javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za zvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020.

6. Ukrep 16: Sodelovanje

V letu 2015 se ukrep ni izvajal.

Pravna podlaga, ki bo natančneje določala izvajanje ukrepa 16-Sodelovanje, je trenutno v pripravi znotraj MKGP. Osnutek besedila Uredbe o 
izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je javno dostopen na spletni strani E-
demokracija (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html). Uredba oziroma samo del, ki se navezuje na podukrep 16.4-Podpora 
za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in podukrep 16.9-Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira 
skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani, bo predvidoma sprejeta v naslednjih mesecih. V nadaljevanju bo objavljen tudi javni razpis.

Izpostaviti je potrebno, da gre za povsem nov ukrep, ki je odprl številna izvedbena vprašanja, predvsem vprašanja v zvezi s tem, kdo lahko 
kandidira na javni razpis, komu gredo nakazila sredstev itd. Uredba 1305/2013/EU v 35. členu določa, da se mora vzpostaviti partnerstvo najmanj 
dveh subjektov.  V več državah članicah, vključno s Slovenijo, to odpira izvedbena vprašanja, povezana z nakazilom sredstev, kontrolo in 
sankcijami. Prav tako je izvedba tega ukrepa pogojena s spremembo že prej omenjenega Zakona o kmetijstvu, s katero se vnaša možnost 
vzpostavitve strokovnih komisij, ki bi pregledovale in ocenjevale vsebino projektov, prispelih v okviru javnega razpisa za ta ukrep. Če te 
možnosti ni urejene na zakonski ravni, je ni možno vzpostaviti v upravnih postopkih, zato je tudi v tem primeru izvedba ukrepa pogojena s 
predhodno spremembo omenjenega zakona. V okviru spremembe tega zakona se bo poleg strokovnih komisij vzpostavila tudi zakonska podlaga 
za ureditev priznavanja in vzpostavitve evidence za skupine EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije). Sočasno MKGP pripravlja vse ustrezne 
podzakonske akte, med drugim uredbo in pravilnike, kar bo omogočilo polno izvedbo tega ukrepa v letu 2017.

Aktivnosti povezane z uvedbo reforme OMD
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Določen del aktivnosti za uvedbo reforme OMD se je odvijal že v letih 2014 in 2015, del pa se nadaljuje ali odvija tudi v letu 2016.

Po naročilu MKGP se je v okviru raziskovalnega projekta Ciljnega raziskovalnega programa (v nadaljevanju: CRP) izvajala študija klimatoloških 
podatkov potrebnih v reformi OMD. V okviru CRP se je izvajala tudi študija standardnega outputa na KMG-MID natančno, ki se bo uporabljala 
v postopku "fine-tuninga". V okviru strokovne naloge projekt posodobitev pedološke karte je bila narejena študija rastlinam dostopne vode, pri 
čemer se je pedološko karto dopolnilo s podatki o dodatnih talnih profilih. Na državni ravni se je v letu 2014 izvajalo LIDAR snemanje površja. 
Obdelava podatkov še traja in jih bo MKGP preveril za morebitno uporabo za reformo OMD.

Aktivnosti za začetek izvajanja finančnih instrumentov

MKGP je v letu 2014, v okviru javnega naročila, ki ga je izvedla SVRK, pristopilo k pripravi javnega naročila za izbiro izdelovalca predhodne 
ocene izvajanja finančnih instrumentov, ki je v skladu s 37. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v nadaljevanju: Uredba o skupnih določbah) 
obvezna pred odločitvijo o implementaciji finančnih instrumentov v okviru operativnih programov, tj. tudi PRP 2014–2020. Javno naročilo je 
bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29. 8. 2014 ter Uradnem listu EU dne 2. 9. 2014. Pogodba z izvajalcem PricewaterhouseCoopers 
Svetovanje d.o.o., Ljubljana je bila sklenjena februarja 2015. Novembra 2015 je pripravljalec naročniku predal končno verzijo predhodne ocene. 
Na četrti seji Odbora za spremljanje, ki je potekala 18. 12. 2015 je bila informativno predložena in predstavljena končna verzija predhodne ocene, 
s čimer je izpolnjena zahteva iz tretjega odstavka 37. člena Uredbe o splošnih določbah. Februarja 2016 je bil, skladno s tretjim odstavkom 37. 
člena Uredbe o splošnih določbah, na spletni strani Programa razvoja podeželja, objavljen povzetek ugotovitev in zaključkov izdelane predhodne 
ocene.

Predstavniki MKGP so se v letih 2014–2016 udeležili tudi različnih sej organov Evropske komisije, na katerih je bila obravnavana tematika 
izvajanja finančnih instrumentov ter drugih seminarjev/delavnic na temo finančnih instrumentov, s ciljem pridobiti čim več koristnih informacij o 
implementaciji in izvajanju finančnih instrumentov.

Na prošnjo Evropske komisije je MKGP julija 2015 pripravilo obrazec za poročanje o predvideni uporabi finančnih instrumentov v okviru PRP 
2014–2020.

V letu 2015 se je MKGP z EIB dogovoril o možnosti nudenja svetovalnih storitev pri implementaciji finančnih instrumentov in pristopil k 
pripravi pogodbe za zagotavljanje storitev strukturiranja sklada na področju izvajanja finančnih instrumentov v Sloveniji, ki zajema pregled in 
potrditev pripravljene predhodne ocene, pregled in potrditev ustreznosti predlagane upravljavske strukture izvajanja, pomoč pri pripravi 
investicijske strategije kot dela sporazuma o financiranju, ki ga pooblaščeni predstavnik OU podpiše z izbranim organom, ki izvaja sklad skladov 
ter pripravo načrta implementacije finančnih instrumentov, z določitvijo ključnih mejnikov za izvajanje finančnih instrumentov ter opredelitvijo 
odgovornih oseb za izvajanje in nadzor (Evropska komisija, OU, upravitelj sklada, finančni posredniki…) s pripravo akcijskega načrta izvajanja 
finančnih instrumentov ter pomoč pri opredelitvi zahtev za izbiro upravitelja sklada in/ali finančnih posrednikov, vključno z navodili za pripravo 
poslovnih načrtov, ki jih bodo morali pripraviti finančni posredniki ter smernice za možne postopke upravljanja zakladnice, spremljanje, 
poročanje, vrednotenje in revizije ter opredelitev izhodnih strategij. Omenjena pogodba je bila med MKGP in EIB usklajena, v mesecu juniju je 
bila podpisana s strani vodstva MKGP ter bila posredovana še v podpis na EIB. Predvidevamo, da bo v kratkem podpisana in s tem tudi 
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uveljavljena, kar omogoča pričetek vseh že prej opisanih aktivnosti.

Aktivnosti povezane z ugotovitvami o stanju biotske raznovrstnosti 

Na podlagi ugotovitev monitoringov o stanju biotske raznovrstnosti je OU pristopil k oblikovanju novega pristopa v okviru ukrepa KOPOP. V 
okviru kampanje zbirnih vlog v letu 2016 so bila zvišana izplačila na hektar za nekatere zahteve naravovarstvenih operacij (HAB_NPAS, 
MET_KOS, MET_NPAS, VTR_KOS, VTR_NPAS, STE_KOS, STE_NPAS).  Novost je tudi uvajanje operacije Ohranjanje mejic v letu 2017.

Metodologijo monitoringa ptic kmetijske krajine smo dopolnili z novimi popisnimi ploskvami, vključenimi v ukrepe KOPOP in EK. S pomočjo 
novih popisnih ploskev bomo lažje ugotavljali vplive KOPOP in EK na biotsko raznovrstnost.

OU je začel izvajati aktivnosti za povečanje vključevanja kmetijskih gospodarstev v naravovarstvene ukrepe.

MKGP je sklenilo pogodbo z Zavodom RS za varstvo narave za aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih zemljiščih za doseganje 
ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v okviru izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP 2014–2020. Med projektne aktivnosti sodijo predvsem 
usposabljanje in ozaveščanje kmetijskih svetovalcev o vsebinah varstva narave, usposabljanje in poglobljeno sodelovanje s kmeti, ki kmetujejo 
na najbolj ranljivih območjih NATURA 2000 in komunikacijske aktivnosti. V okviru komunikacijskih aktivnosti je Zavod RS za varstvo narave 
pripravil zloženke za operacije posebni traviščni habitati, traviščni habitati metuljev, steljniki in habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov. S 
tovrstnimi aktivnostmi se bo povečala zainteresiranost kmetov za vključitev v ukrep ter s tem izboljšalo doseganje okoljskih in naravovarstvenih 
ciljev.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov 1, samodejno izračunan približek

            
Skupaj finančna sredstva za 
program razvoja podeželja 

[EKSRP]

[%] načrtovane 
pokritosti 

poenostavljenih 
možnosti 

obračunavanja 
stroškov v 
celotnih 
sredstvih 
programa 
razvoja 

podeželja2

[%] dejanskih 
izdatkov prek 

poenostavljene 
možnosti 

obračunavanja 
stroškov v 
skupnih 
sredstvih 

programa za 
razvoj 

podeželja 
(kumulativno3

Posebne metode za posamezni sklad iz člena 67(5)(e) uredbe o skupnih določbah 837.849.803,00 60,68 4,98
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1 Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov so namenjene kot stroški na enoto/pavšalne stopnje/pavšalni zneski iz člena 67(5) uredbe o skupnih določbah, vključno s posebnimi metodami za EKSRP 
iz člena (e) navedenega člena, kot so pavšalni zneski za nova podjetja, pavšalna plačila organizacijam proizvajalcev ter stroški na enoto površine in na glavo živine.

2 Samodejno izračunano na podlagi ukrepov 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 različice programa

3 Samodejno izračunano na podlagi ukrepov 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 izjav o izdatkih

E-upravljanje za upravičence [neobvezno]

            [%] financiranja EKSRP [%] zadevnih operacij

Vloga za podporo

Zahtevki za plačilo

Kontrole in skladnost

Nadzor in poročanje organa upravljanja/plačilne agencije

Povprečni roki, v katerih upravičenci prejmejo plačila [neobvezno]

[Dnevi]
Kjer je to ustrezno, rok držav članic za 

plačila upravičencem

[Dnevi]
Povprečni čas za plačila upravičencem Comments
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

4.a1) Sprejeti ukrepi in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje (struktura upravljanja 
in podporna enota za mrežo)

Nacionalna Mreža za podeželje (v nadaljevanju: Mreža) je bila ustanovljena z javnim pozivom k včlanitvi v 
Mrežo aprila 2008. Zaradi zagotavljanja kontinuitete delovanja Mreže se v obdobju 2014–2020 Mreža ne 
vzpostavlja na novo, ampak ohranja svojo strukturo z nekaterimi organizacijskimi spremembami. Izvajanje 
Akcijskega in komunikacijskega načrta Mreže za obdobje 2014–2020 se je začelo 16. 3. 2015.

Za sodelovanje v aktivnostih Mreže ali zgolj z namenom prejemanja informacij se posamezniki ali 
organizacije lahko registrirajo v bazo Mreže, ki tako združuje institucije, organizacije, skupine in 
posameznike, ki delujejo na področju razvoja podeželja, kot tudi partnerstvo iz člena 5 Uredbe 
1303/2013/EU.

Članstvo v Mreži je prostovoljno in odprto za vse organizacije in posameznike. Podporna enota in člani 
Mreže delujejo v smeri širjenja članstva. Člane Mreže se informira o aktivnostih, spodbuja k predlaganju 
aktivnosti, k podajanju predlogov za izboljšanje delovanja Mreže ter k aktivni participaciji v Mreži (npr. 
izvajanje določenih aktivnosti itd.). Aktivnosti Mreže so odprte in na voljo tudi posameznikom in 
organizacijam, ki niso registrirani v bazo Mreže.

Naloge in aktivnosti Mreže izvaja oziroma koordinira podporna enota Mreže v okviru Skupine za podporo 
upravljanju znotraj OU, ki je odgovoren za vzpostavitev in delovanje Mreže. Glavne naloge Podporne enote 
Mreže so predvsem priprava gradiv in aktov Mreže, izvajanje aktivnosti določenih v letnih planih Mreže, 
obveščanje in informiranje partnerjev, potencialnih upravičencev in javnosti, urejanje baze Mreže, 
aktivnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem Mreže, podpora delovanju Usmerjevalne skupine Mreže. 
Podporna enota Mreže pospešuje oziroma spodbuja proces mreženja in sodelovanja zainteresiranih strani.

Z namenom podajanja usmeritev je bila v okviru PRP 2007–2013 ustanovljena Usmerjevalna skupina 
Mreže, ki jo je imenoval minister, pristojen za kmetijstvo. Na podlagi pozitivnih izkušenj delovanja te 
skupine se njeno delo nadaljuje in krepi tudi v okviru PRP 2014–2020. Usmerjevalno skupino Mreže 
sestavljajo predstavniki organa upravljanja, plačilne agencije, vladnih služb, uradov in zavodov, 
gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, predstavniki LAS ter 
glede na tematiko in potrebe se na seje usmerjevalne skupine vabi tudi predstavnike drugih organizacij 
oziroma skupin.

V okviru Mreže se lahko ustanovijo tudi posebne tematske delovne skupine, v katerih sodelujejo 
reprezentativni predstavniki posameznih tematskih področij. Namen tematskih delovnih skupin je poleg 
zagotavljanja mreženja in izmenjave izkušenj ter informacij tudi iskanje rešitev na odprta vprašanja, 
priprava predlogov izboljšav izvajanja PRP 2014–2020 za posamezna področja, zagotavljanje ustreznih 
analiz za pripravo gradiv in aktov itd.

Nadzor nad delovanjem in izvajanjem nalog Mreže izvajata vodja organa upravljanja in Odbor za 
spremljanje PRP 2014–2020. Podporna enota Mreže redno poroča o izvedenih aktivnostih.

Posamezne naloge oziroma aktivnosti Mreže se lahko izvajajo v okviru podporne enote Mreže, preko 
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zunanjih izvajalcev (izbranih preko sistema javnega naročanja) in preko članov Mreže. Izvedbeni vidik 
aktivnosti oziroma nalog je podrobneje opredeljen v letnem izvedbenem planu Mreže za posamezno leto.

Aktivnosti in naloge se izvajajo v skladu z zahtevami za izvajanje tehnične pomoči, zakonodajnim okvirom 
EU in Republike Slovenije ter notranjimi akti organa upravljanja.

4.a2) Sprejeti ukrepi v zvezi z izvajanjem akcijskega načrta in njegovo stanje

Mreža izvaja skladno s 3.b točko 54. člena Uredbe 1305/2013 naslednje naloge in aktivnosti – ob vsaki 
točki je naveden tudi kratek povzetek aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2015:

 dejavnosti za zbiranje primerov projektov, ki zajemajo vse prednostne naloge programov razvoja 
podeželja:   

o imenovana je bila tematska delovna skupina (3.  2. 2015), ki pripravlja sistem za zbiranje 
primerov po prednostnih nalogah PRP 2014–2020;

o v letu 2015 je Mreža zbirala in predstavljala tudi primere projektov, sofinanciranih iz PRP 
2007–2013, ki predstavljajo navdih za potencialne upravičence PRP 2014–2020;

o v letu 2015 je celo leto v različnih občinah gostovala razstava »Kaj pa je bilo z evropskim 
denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?« v okviru katere je predstavljenih šest projektov PRP;

o sodelovanje na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, kjer so bile predstavljene 
slovenske avtohtone pasme živali s strani rejcev in različni kmetijski pridelovalci, prejemniki 
sredstev PRP;

o objavljen je bil poziv za zbiranje primerov projektov in praks Programa razvoja podeželja 
»Kako z evropskimi kmetijskimi sredstvi razvijamo slovensko podeželje?«, zbrani primeri so 
objavljeni tudi na spletni strani PRP;

o ob obiskih ministra na terenu so bile obiskane kmetije, ki so prejemnice sredstev PRP 
(priprava predlogov za obisk).

 dejavnosti za lažjo tematsko in analitsko izmenjavo med zainteresiranimi na področju razvoja 
podeželja in širjenje izsledkov: 

o organiziranih je bilo več posvetovanj oziroma različnih dogodkov namenjenih izmenjavi in 
širjenju informacij (osem) – seje Usmerjevalne skupine Mreže in usklajevalni sestanki ob 
pripravi uredbe za konkurenčnost PRP 2014–2020;

o organizirane so bile različne delavnice, usposabljanja in strokovne ekskurzije (11) – zlasti 
regionalne predstavitve javnega razpisa za mlade prevzemnike kmetij, organizirane so bile 
tudi strokovne ekskurzije v tujino, med drugim s področja dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah;

o mednarodno sodelovanje: gostitev delegacij iz treh različnih držav v zvezi z vsebino PRP;
o organizacija 3. Slovenskega podeželskega parlamenta v sodelovanju s tremi partnerji 

(dvodnevni dogodek);
o udeležba na 2. Evropskem podeželskem parlamentu.

 dejavnosti za zagotavljanje usposabljanja in mrežnega povezovanja za LAS ter zlasti tehnične 
pomoči za medregijsko in transnacionalno sodelovanje, spodbujanje sodelovanja med LAS in 
iskanje partnerjev za ukrep 16 iz 35. člena Uredbe 1305/2013: 

o celostna javna predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014–2020;

o predstavitev državnih pomoči za lokalne akterje LEADER;
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o soorganizacija posveta lokalnih akcijskih skupin v sodelovanju z Društvom za razvoj 
slovenskega podeželja na temo aktualnega dogajanja na področju izvajanja programa 
Leader/CLLD in izvajanje projektov sodelovanja;

o soorganizacija posveta o CLLD v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko.

 dejavnosti za zagotavljanje mrežnega povezovanja za svetovalce in storitve podpore za inovacije: 
o organizacija strokovnih ekskurzij (tudi ogledi praks in projektov s področja dopolnilnih 

dejavnosti in s področja organiziranosti sadjarstva) v tujini;
o vzpostavitev info točk po izpostavah javne službe kmetijskega svetovanja;
o informiranje preko elektronskih novic PRePlet o dejavnostih Mreže Evropskega partnerstva 

za inovacije in operativnih skupin;
o soorganizacija posveta javne službe kmetijskega svetovanja na temo inovacij.

 dejavnosti za izmenjavo in širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenja: 
o soorganizacija delavnice »Krepitev usposobljenosti za načrtovanje spremljanja in 

vrednotenja strategij lokalnega razvoja« v sodelovanju z Evaluation Helpdesk in MKGP;
o sodelovanje pri pripravi načrta vrednotenja Mreže za programsko obdobje 2014–2020;
o objava vseh poročil vrednotenja in monitoringa na spletni strani ter posredovanje preko 

elektronskih novic PRePlet.

 komunikacijski načrt, vključno z informiranjem in obveščanjem javnosti v zvezi s programom 
razvoja podeželja, v soglasju z organi upravljanja ter informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki 
so namenjene širši javnosti: 

o OU je zagotavljal obveščanje in informiranje potencialnih upravičencev in deležnikov zlasti 
preko Mreže;

o Mreža je pri aktivnostih komuniciranja vzpostavila sodelovanje zlasti s člani Usmerjevalne 
skupine Mreže in INFO točke PRP 2014–2020 tudi preko njihovih komunikacijskih poti in 
orodij;

o informiranje preko elektronskih in drugih medijev - na spletni strani (http://www.program-
podezelja.si) so objavljene vse ustrezne informacije o PRP 2014–2020 in s PRP 2014–2020 
povezani dokumenti, vključno z dokumenti, povezani s spremljanjem in vrednotenjem. 
Vsebine se zagotavljajo tudi preko tedenskih elektronskih obvestil (PRePlet) in preko 
družbenega medija (Facebook). V tiskanih medijih smo objavljali strokovne in informativne 
prispevke (12) o aktualnih temah in ukrepih PRP 2014–2020; 

o izdaja informacijsko-komunikacijskih materialov (24) – v letu 2015 so aktivnosti zajemale 
vsebinsko pripravo, lektoriranje, oblikovanje in tisk zgibank in brošur, ki smo jih pripravili v 
podporo različnim ukrepom PRP 2014–2020. Nekatere izmed njih smo pripravili v 
sodelovanju s partnerji Mreže za podeželje.  Izvedli smo tudi bolj ciljno usmerjeno 
obveščanje upravičencev preko pošiljanja obvestil neposredno na domače naslove preko 
pošte (s področja ukrepov KOPOP in EK). Zajeli smo tudi posebno ciljno skupino - otroke, 
za katere smo pripravili pobarvanko s kmetijsko vsebino. Za označevanje vira sofinanciranja 
projektov in promocijskega materiala so se pripravila navodila in izdelali označevalni plakati 
ter nalepke, ki so za upravičence na voljo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v 
nadaljevanju: KGZS) in ARSKTRP;

o zbiranje primerov projektov in izbor dobrih praks – zbrane primere projektov smo 
skomunicirali preko komunikacijskih kanalov Mreže (spletna stran, tedenske novice, ob 
udeležbah na sejmih, kjer so se predstavljali);

o organizacija dogodkov in sodelovanje – sodelovali smo na več prireditvah oz. sejmih 
(Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, Posvet Zadružne zveze Slovenije, Festival 
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LAS, udeležba na tržnici ob Dnevu slovenske hrane in sodelovanje pri fotografski razstavi 
»Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«), na katerih smo nudili 
informacije o PRP 2014–2020.

 aktivnosti v zvezi z udeležbo in prispevek k Evropski mreži za razvoj podeželja (člen 54 3b(vii) 
uredbe 1305/2013): 

o predstavniki Podporne enote Mreže so se udeležili več aktivnosti Evropske mreže za razvoj 
podeželje in drugih mednarodnih organizacij - dveh srečanj nacionalnih mrež za podeželje, 
sestanka podskupine LEADER, sestanka Networks' Assembly, sestanka Steering group in 
udeležba na podelitvi nagrad CAP Coomunication award 2014;

o na drugem srečanju nacionalnih mrež v Latviji smo imeli aktivno vlogo s predstavitvijo 
izkušenj Slovenske mreže za podeželje pri vzpostavitvi akcijskega načrta 2014–2020 in 
izgradnji intervencijske logike.

4.b) Ukrepi, sprejeti za obveščanje javnosti o programu (člen 13 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 
št. 808/2014)

 Strategija informiranja in obveščanja javnosti

Strategija informiranja in obveščanja javnosti je sestavni del Akcijskega in komunikacijskega načrta Mreže 
za obdobje 2014–2020, ki je bil pripravljen dne 16. 3. 2015 in objavljen na spletni strani PRP. Omenjeni 
načrt je bil predstavljen tudi Usmerjevalni skupini Mreže, ki je podala mnenje na dokument. Skladno s 
členom 13 Uredbe 808/2014 je OU odboru za spremljanje informativno predložil strategijo informiranja in 
obveščanja javnosti, kar je bilo izvedeno ob prvi seji Odbora za spremljanje PRP 2014–2020 (23. 6. 2015). 
Strategija oz. komunikacijski načrt se je tako predložil v roku pol leta po odobritvi PRP 2014–2020.

Strategija informiranja in obveščanja javnosti se v celoti izvaja preko Mreže in vključuje:

o cilje strategije in njene ciljne skupine;
o opis vsebine dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti;
o okvirni proračun strategije;
o opis upravnih organov, vključno z osebjem, ki je pristojno za izvajanje dejavnosti informiranja in 

obveščanja javnosti;
o opis, kako bodo dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti ocenjene z vidika prepoznavnosti 

političnega okvira, programov in operacij in vloge EKSRP v Uniji ter ozaveščenost o teh vidikih.

Učinkovito obveščanje in informiranje je pomembno za povečanje splošne ozaveščenosti javnosti in 
preglednosti delovanja EKSRP ter predvsem za povečanje zanimanja za koriščenje in pridobitev sredstev, ki 
jih je možno pridobiti v okviru EU. Na ta način se želi posledično povečati kakovost izvajanja PRP 2014–
2020 in učinkovitost porabljenih sredstev. S spodbujanjem aktivnega sodelovanja in komuniciranja s 
potencialnimi upravičenci, kakor tudi ostalimi partnerji in javnostjo, pa pridobivati povratne informacije, ki 
so tudi podlaga za bolj učinkovito in uspešno pripravo dokumentov in aktivnosti v povezavi s politiko 
razvoja podeželja.

Uspešno obveščanje o ciljih in ukrepih politike razvoja podeželja in ostalih razvojnih politikah države kot 
tudi EU pospešuje učinkovito izvajanje ukrepov, povezovanje različnih partnerjev, izmenjavo izkušenj in 
sodelovanje. Potencialnim upravičencem ter splošni javnosti se z vzpostavitvijo ustreznega sistema 
obveščanja ob ustreznem času in načinu, zagotovlja popolne in razumljive, predvsem pa uporabne 
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informacije.

O ključnih strateških usmeritvah PRP 2014–2020 se zagotavljajo bolj usmerjene informacije z namenom 
doseganja ciljev, ki jih naslavlja PRP 2014–2020.

OU zagotavlja obveščanje vseh relevantnih ciljnih skupin - potencialnih upravičencev, strokovnih 
organizacij, gospodarskih in socialnih partnerjev, organov, vključenih v spodbujanje enakosti med moškimi 
in ženskami, ter zadevnih nevladnih organizacij, vključno z okoljskimi organizacijami. Zagotavljajo se 
informacije o možnostih, ki jih nudi program, pravilih glede dostopa do sredstev ter prispevku in vlogi 
Unije. Informiranje in obveščanje se izvaja zlasti preko Mreže. V ta namen je podporna enota Mreže 
pripravila omenjeni načrt, katerega sestavni del je tudi strategija obveščanja in informiranja. V okviru tega 
načrta so opredeljeni cilji in ciljne skupine obveščanja, komunikacijska orodja in aktivnosti na tem 
področju.

Komunikacijske aktivnosti Mreže vsebujejo aktivnosti informiranja, obveščanja in zagotavljanja povratnih 
informacij. Komuniciranje pomeni dvostranski pretok informacij med organom upravljanja in partnerji, 
deležniki, upravičenci, podeželskim območjem, splošno javnostjo, strokovno javnostjo itd., kot tudi samo 
povezovanje/mreženje med naštetimi.

Mreža pri aktivnostih obveščanja sodeluje z ostalimi akterji/partnerji oziroma službami tudi preko njihovih 
komunikacijskih poti in orodij, s čimer se zagotavlja doseganje širšega obsega ciljnih skupin in vključevanje 
partnerjev v komunikacijske aktivnosti. Promocija in informiranje je namenjeno ozaveščanju o vlogi 
EKSRP in prispevku PRP 2014–2020 k razvoju slovenskega podeželja. Cilj je javnosti približati podeželje 
in kmetijstvo, ozaveščati o vsebini PRP 2014–2020 in prispevku EKSRP ter posredno spodbujati zanimanje 
potencialnih upravičencev za vključitev v ukrepe PRP 2014–2020.

Informiranje potencialnih upravičencev vsebuje predvsem informacije o možnostih, ki jih ponuja program 
in o pravilih oziroma postopkih za dostop do finančnih sredstev programa. Splošno javnost pa se obvešča o 
vsebini PRP 2014–2020, sprejetju s strani Evropske komisije in spremembah, glavnih dosežkih izvajanja 
programa ter o zaključkih, kakor tudi o prispevku k doseganju prednostnih nalog EU.

Mreža spodbuja aktivno komuniciranje oziroma skrbi za koordiniran pretok informacij med lokalno, 
regionalno, nacionalno in EU ravnjo, kot tudi med upravičenci, deležniki, širšo javnostjo in organom 
upravljanja. Tako deluje dvosmerno, s čimer se zagotavlja povratne informacije o izvajanju PRP 2014–2020 
in identificiranju potreb, ki so podlaga za kakovostnejšo implementacijo PRP 2014–2020, kot tudi za sam 
sistem informiranja. To pa omogoča tudi učinkovitejše vrednotenje in analiziranje.

Aktivnosti informiranja in obveščanja sledijo izvedenim analizam oziroma anketam (s čimer se ugotavlja 
prednosti, pomanjkljivosti in priložnosti informiranja), vrednotenju, razpravam s partnerji in usmerjevalno 
skupino Mreže, kar definira točne vsebinske poudarke in oblike obveščanja javnosti in potencialnih 
upravičencev. S sistemom zagotavljanja povratnih informacij (preko partnerjev) se tako identificirajo 
potrebe oziroma stanje na področju informiranja, kar je podlaga za ukrepanje oziroma določitev aktivnosti 
za izboljšanje in okrepitev zagotavljanja ustreznih informacij na določenem področju ali za določeno ciljno 
skupino.

Ozaveščanje o vlogi EKSRP in PRP se izvaja tudi preko zagotavljanja ustreznega označevanja s strani 
upravičencev (označevanje in navajanje vira financiranja). OU pri vseh postopkih (na primer izvajanje 
javnih naročil) obvešča javnost, da je aktivnost financirana s strani EKSRP.

 Informacije za potencialne oz. morebitne upravičence
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Potencialni oz. morebitni upravičenci imajo dostop in so obveščeni o:

o možnostih financiranja in objavi razpisov v okviru PRP 2014–2020;
o upravnih postopkih, ki jih je treba upoštevati za upravičenost do financiranja v okviru programov 

razvoja podeželja;
o postopkih za pregled vlog za financiranje;
o pogojih za upravičenost in/ali merilih za izbor in vrednotenje projektov, ki se financirajo;
o imenih oseb ali kontaktnih oseb na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki lahko pojasnijo 

delovanje programov razvoja podeželja ter merila za izbor in vrednotenje operacij;
o odgovornosti upravičencev v zvezi z obveščanjem javnosti o cilju operacije in podpori operaciji iz 

EKSRP;
o postopkih za obravnavo pritožb iz člena 74(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

 Informacije za širšo javnost

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo. Pred tem sta bili v 
letu 2014 za širšo javnost že izvedeni dve javni predstavitvi predlogov PRP 2014–2020, po uradni potrditvi 
pa smo pripravili sporočilo za javnost in obveščali preko elektronskih sporočil, spletnih strani, družbenega 
profila Facebook, tedenskih elektronskih novic PRePlet ipd. Prav tako smo pripravili posebno brošuro, ki na 
splošno opisuje program in ukrepe in jo množično razdelili v okviru raznih dogodkov (na primer kmetijsko-
agroživilski sejem AGRA v Gornji Radgoni itd.) in ključnim partnerjem, ki so jih razdelili tudi med 
potencialne upravičence. V letu 2015 smo izvedli tudi druge različne dogodke in aktivnosti namenjene 
obveščanju in informiranju javnosti, s čimer smo obveščali javnost in potencialne upravičence o možnostih 
financiranja.

Javnost je bila prav tako obveščana preko zgoraj omenjenih komunikacijskih orodij o potrditvi Partnerskega 
sporazuma za Slovenijo.

OU je že v letu 2013 vzpostavil samostojni spletni portal z vsemi informacijami o PRP 2014–2020, ki se 
redno posodablja z informacijami in gradivi ter prilagaja uporabnikom. V letu 2015 je bila spletna stran 
prenovljena in s tem postala bolj pregledna in uporabniku prijazna.

OU je zagotavljal tudi pojasnila in odgovore na novinarska vprašanja v povezavi s pripravo in izvajanjem 
PRP 2014–2020.

 Sodelovanje organov, ki opravljajo vlogo posrednikov

OU v skladu z omenjeno uredbo tudi zagotavlja, da se organi, ki lahko opravljajo vlogo posrednikov, 
vključijo v dejavnosti informiranja morebitnih upravičencev, še zlasti:

o partnerji iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013;
o informacijski centri o Evropi ter predstavništva Komisije in informacijske pisarne Evropskega 

parlamenta v državah članicah;
o izobraževalne in raziskovalne ustanove.

Mreža je posredovala poziv zgoraj navedenim institucijam za vključitev v bazo Mreže in sodelovanje (preko 
posredovanja informacij za objavo v PRePlet-u in spletni strani PRP, organizaciji skupnih dogodkov itd.). 
Predstavniki nekaterih zgoraj navedenih institucij so že vključeni v bazo Mreže in sodelujejo pri aktivnostih 
informiranja.
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 Odgovornosti upravičencev v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti

Podrobna navodila o odgovornostih OU in upravičencev v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti, 
ki so določena v Prilogi III Uredbe 808/2014, so bila pripravljena dne 1. 7. 2015. Pravila in odgovornosti ter 
vse tehnične značilnosti so tako zajete v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki 
prejemajo podporo iz PRP 2014–2020. Objavljena so bila na svetovnem spletu (spletna stran PRP) in 
posredovana partnerjem, da so jih posredovali tudi potencialnim upravičencem, ki bodo morali upoštevati 
tudi določbe označevanja. Pravila za označevanje smo vključili tudi v predpise (uredbe), ki se nanašajo na 
izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Na spletni strani PRP so objavljene tudi predloge za informiranje oz. označevanje vira sofinanciranja, ki so 
v pomoč upravičencem. OU je v okviru tehnične pomoči (Mreža za podeželje) zagotovil označevalne 
plakate in nalepke, ki jih lahko upravičenci prejmejo na ARSKTRP in pri kmetijskih svetovalcih KGZS.

OU pri vseh aktivnostih sledi navodilom v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti, in sicer so vsa 
gradiva ustrezno označena z logotipi in ostalimi tehničnimi značilnostmi, ki so opisana v navodilih.

OU prav tako zagotavlja, da so izvajalci, ki so izbrani preko sistema javnih naročil obveščeni o dodelitvi 
podpore, in sicer da je ukrep financiran iz programa, ki je delno financiran s strani EKSRP. To je razvidno 
tudi za ostalo javnost, saj je vedno zagotovljeno ustrezno označevanje.
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5. UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI

5.a) Neizpolnjena merila splošnih predhodnih pogojenosti

Splošna predhodna pogojenost Merilo

G4 - Javna naročila: obstoj ureditve za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih na področju evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov.

G4.a - Ureditev za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih, podprta z 
ustreznimi mehanizmi.

G4 - Javna naročila: obstoj ureditve za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih na področju evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov.

G4.d - Ureditev za zagotovitev administrativne usposobljenosti za izvajanje in 
uporabo pravil Unije o javnih naročilih.

G6 - Okoljska zakonodaja v zvezi s presojo vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo: obstoj ureditve za učinkovito uporabo 
okoljske zakonodaje Unije v zvezi s presojo vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo.

G6.b - Ureditev za usposabljanje in informiranje osebja, vključenega v izvajanje 
direktiv EIA in SEA.

G6 - Okoljska zakonodaja v zvezi s presojo vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo: obstoj ureditve za učinkovito uporabo 
okoljske zakonodaje Unije v zvezi s presojo vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo. G6.c - Ureditev, ki zagotavlja zadostno administrativno usposobljenost.
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5.b) Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti

Splošna predhodna 
pogojenost Merilo Ukrepi, ki se sprejmejo Rok Organ, pristojen za izpolnitev Sprejeti ukrepi

Datum 
izpolnitve 
ukrepa

Stališče 
Komisije Pripombe

G4 G4.a

Za reševanje glavnih in ponavljajočih 
se vrst napak pri javnem naročanju bo 
do konca novembra 2014 pripravljena 
obsežna analiza praks javnega 
naročanja, zlasti tistih, ki zadevajo 
ESI sklade.

Posebna svetovalna enota v okviru 
organa (t.i. »Help desk«), ki je 
pristojen za javno naročanje 
(Ministrstvo za finance), že deluje in 
nudi naročnikom svetovanje tako v 
fazi priprave razpisnih dokumentacij 
kot tudi v procesu od objave javnega 
naročila do njegovega zaključka. 
Predvidena so sredstva tehnične 
pomoči iz OP EKP za kadrovsko 
okrepitev v enoti in njihova redna 
usposabljanja. Enota bo tesno 
sodelovala z organi upravljanja za 
ESI sklade.

Vzpostavljena bo ad hoc 
posvetovalna skupina za področje 
javnega naročanja, ki bo skrbela za 
identifikacijo ključnih problemov v 
postopkih javnega naročanja in 
oblikovanje predlogov rešitev na 
sistemski ravni. Sestavljali jo bodo 
predstavniki institucij, ki imajo 
ključne vloge v sistemu javnih 
naročil, sestajala pa se bo po potrebi. 
(30.11.2014)

30/11/2014 Organi upravljanja za ESI sklade in 
Ministrstvo za finance  test 30/11/2014 Ni bilo 

sporočeno

G4 G4.d

Pripravljen bo poseben program 
usposabljanj za upravičence in vse 
organe upravljanja in nadzora. Za 
krepitev administrativne 
usposobljenosti bo ključnega pomena 
usposabljanje upravičencev za 
pravilno in popolno pripravo razpisne 
dokumentacije in izvedbo postopka 
javnega naročila. Hkrati bo ključnega 
pomena tudi ustrezna kadrovska 
struktura organov, vključenih v 
izvajanje, s posebnim poudarkom na 
usposabljanju skrbnikov pogodb in 
kontrolorjev.

31/12/2014 Ministrstvo za finance test 31/12/2014 Ni bilo 
sporočeno
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G6 G6.b

Pripravil se bo izobraževalni program 
za vsebine SEA in EIA

31/12/2014 Ministrstvo za okolje in prostor test 31/12/2014 Ni bilo 
sporočeno

G6 G6.c

Izvedba programa za ministrstva, 
institucije in zunanje izvajalce

Slovenija bo pripravila triletni 
program usposabljanja in sistematične 
razporeditve, tako da bo Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje pripravilo 
triletni akcijski načrt z ukrepi za 
izboljšanje znanja za resorna 
ministrstva, organizacije, lokalne 
skupnosti in okoljske strokovnjake in 
nevladne organizacije:

a.) za uresničitev zahtev SEA in 
priprave ustrezne ocene,

b.) za uresničitev zahtev EIA in 
priprave ustrezne ocene.

Akcijski načrt se pripravlja in 
usklajuje skupaj z Jaspers,za njegovo 
izvedbo načrtujemo tudi financiranje 
skozi tehnično pomoč OP EKP.

30/06/2015 Ministrstvo za okolje in prostor test 30/06/2015 Ni bilo 
sporočeno
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5.c) Neizpolnjena merila tematskih predhodnih pogojenosti

Priority-linked ex-ante conditionality Merilo

P6.1 - Infrastruktura omrežja naslednje generacije: obstoj nacionalnih ali regionalnih načrtov za dostopovna 
omrežja naslednje generacije, v katerih so upoštevani regionalni ukrepi, da bi se dosegli cilji Unije glede 
visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na področjih, na katerih trg ne zagotavlja dovolj 
kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili Unije o konkurenci in državni 
pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne storitve za ranljive skupine

P6.1.a - Oblikovan je nacionalni ali regionalni načrt za omrežja naslednje generacije, ki zajema: načrt za 
naložbe v infrastrukturo na podlagi ekonomske analize, ki upošteva obstoječe zasebne in javne 
infrastrukture in načrtovane naložbe;

P6.1 - Infrastruktura omrežja naslednje generacije: obstoj nacionalnih ali regionalnih načrtov za dostopovna 
omrežja naslednje generacije, v katerih so upoštevani regionalni ukrepi, da bi se dosegli cilji Unije glede 
visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na področjih, na katerih trg ne zagotavlja dovolj 
kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili Unije o konkurenci in državni 
pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne storitve za ranljive skupine

P6.1.b - Oblikovan je nacionalni ali regionalni načrt za omrežja naslednje generacije, ki zajema: modele 
trajnostnih naložb, s katerimi se krepi konkurenca ter zagotavlja dostop do odprtih, cenovno sprejemljivih in 
kakovostnih infrastrukture in storitev, ki bodo ustrezne tudi v prihodnosti;

P6.1 - Infrastruktura omrežja naslednje generacije: obstoj nacionalnih ali regionalnih načrtov za dostopovna 
omrežja naslednje generacije, v katerih so upoštevani regionalni ukrepi, da bi se dosegli cilji Unije glede 
visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na področjih, na katerih trg ne zagotavlja dovolj 
kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili Unije o konkurenci in državni 
pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne storitve za ranljive skupine

P6.1.c - Oblikovan je nacionalni ali regionalni načrt za omrežja naslednje generacije, ki zajema: ukrepe za 
spodbujanje zasebnih naložb.
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5.d) Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti

Priority-linked ex-ante 
conditionality Merilo Ukrepi, ki se sprejmejo Rok Organ, pristojen za izpolnitev Sprejeti ukrepi

Datum 
izpolnitve 
ukrepa

Stališče 
Komisije Pripombe

P6.1 P6.1.a

Ocena trenutne situacije na področju 
omrežij naslednje generacije - maj 
2014.

Priprava osnutka načrta za omrežja 
naslednje generacije v Sloveniji v 
skladu s cilji Evropske digitalne 
agende  - maj 2014.

Javno posvetovanje z vsemi 
zainteresiranimi stranmi - od 29. 8. 
2014 do 3. 10. 2014

Redakcija nacionalnega načrta za 
omrežja naslednje generacije v 
Sloveniji. - od 3. 10. 2014 do 31. 10. 
2014

Objava osnutka nacionalnega načrta 
in javno posvetovanje. – od 15. 12. 
2014 do 15. 1. 2015

Postopek odobritve s strani Vlade RS. 
- 27. 2. 2015

27/02/2015 Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport test 27/02/2015 Ni bilo 

sporočeno

P6.1 P6.1.b

Ocena trenutne situacije na področju 
omrežij naslednje generacije - maj 
2014.

Priprava osnutka načrta za omrežja 
naslednje generacije v Sloveniji v 
skladu s cilji Evropske digitalne 
agende  - maj 2014.

Javno posvetovanje z vsemi 
zainteresiranimi stranmi - od 29. 8. 
2014 do 3. 10. 2014

Redakcija nacionalnega načrta za 
omrežja naslednje generacije v 
Sloveniji. - od 3. 10. 2014 do 31. 10. 
2014

Objava osnutka nacionalnega načrta 
in javno posvetovanje. – od 15. 12. 
2014 do 15. 1. 2015

Postopek odobritve s strani Vlade RS. 
- 27. 2. 2015

27/02/2015 Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport test 27/02/2015 Ni bilo 

sporočeno
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P6.1 P6.1.c

Ocena trenutne situacije na področju 
omrežij naslednje generacije - maj 
2014.

Priprava osnutka načrta za omrežja 
naslednje generacije v Sloveniji v 
skladu s cilji Evropske digitalne 
agende  - maj 2014.

Javno posvetovanje z vsemi 
zainteresiranimi stranmi - od 29. 8. 
2014 do 3. 10. 2014

Redakcija nacionalnega načrta za 
omrežja naslednje generacije v 
Sloveniji. - od 3. 10. 2014 do 31. 10. 
2014

Objava osnutka nacionalnega načrta 
in javno posvetovanje. – od 15. 12. 
2014 do 15. 1. 2015

Postopek odobritve s strani Vlade RS. 
- 27. 2. 2015

27/02/2015 Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport test 27/02/2015 Ni bilo 

sporočeno



90

5.e) (Neobvezne) dodatne informacije za dopolnitev informacij v preglednici sprejetih ukrepov

/
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6. OPIS IZVAJANJA PODPROGRAMOV

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018

8.a) Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija (člen 7 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

8.b) Trajnostni razvoj (člen 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

8.c) Vloga partnerjev iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013 pri izvajanju programa

9. DOSEŽENI NAPREDEK PRI ZAGOTAVLJANJU CELOSTNEGA PRISTOPA K UPORABI EKSRP IN DRUGIH FINANČNIH 
INSTRUMENTOV UNIJE

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2018

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Glej priložene dokumente
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Priloga

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES

11.a) Preglednica A: Predvideni izdatki za vsak ukrep in prednostno področje

Ukrep Podukrep Prednostna naloga Prednostno 
področje

Skupni javni 
izdatki

M01 P2 2A 158.061,36

M01 P2 2B 0,00

M01 P3 3A 4.798,26

M01 P4 235.746,77

M01 398.606,39

M02 P3 3A 627.416,13

M02 P4 0,00

M02 627.416,13

M03 P3 3A 0,00

M03 0,00

M04 P2 2A 10.923.195,07

M04 P3 3A 2.450.030,57

M04 13.373.225,64

M06 P2 2B 8.896.800,00

M06 P6 6A 0,00

M06 8.896.800,00

M07 P6 6C 0,00

M07 0,00

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč P4

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč P6 6A

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč 0,00

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov P4

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov P6 6A

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov 0,00

M08 8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov P4

M08 8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov P6 6A

M08 8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 0,00
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katastrofičnih dogodkov

M08 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih 
dogodkov P4 0,00

M08 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih 
dogodkov P6 6A

M08 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov 0,00

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov P4

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov P6 6A

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov 0,00

M08 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov P4

M08 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov P6 6A 134.702,66

M08 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov 134.702,66

M09 P3 3A 0,00

M09 0,00

M10 P4 26.325.000,00

M10 26.325.000,00

M11 P4 11.860.103,00

M11 11.860.103,00

M13 P4 41.906.311,55

M13 41.906.311,55

M14 P3 3A 1.233.750,00

M14 1.233.750,00

M16 P2 2A 0,00

M16 P3 3A 0,00

M16 P4 0,00

M16 P6 6A 0,00

M16 0,00

M19 19.1 – Pripravljalna podpora P6 6B 0,00

19.1 – Pripravljalna podpora

19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
M19

19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

0,00

M19 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost P6 6B 0,00

M19 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine P6 6B 0,00

M19 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije P6 6B 0,00

M20 1.540.518,00
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11.b) Preglednica B: Kazalniki doseženega učinka za vsak ukrep in prednostno področje

11.b1) Preglednica B1: Doseženi učinki (letno poročilo o izvajanju) – KUMULATIVNO

11.b1.a) M01 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja (člen 14)

Ukrep Podukrep Kazalnik Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

B1: 
doseženi 

učinek 
(2014-2015 

kumul)

M01 O1 - Skupni javni izdatki P2 2A 146.481,28

M01 O1 - Skupni javni izdatki P2 2B 0,00

M01 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

M01 O1 - Skupni javni izdatki P4 0,00

M01 O1 - Skupni javni izdatki 146.481,28

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O1 - Skupni javni izdatki P2 2A 146.481,28

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O1 - Skupni javni izdatki P2 2B 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O1 - Skupni javni izdatki P4 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti O1 - Skupni javni izdatki 146.481,28

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O3 - Število podprtih operacij P2 2A 2,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O3 - Število podprtih operacij P2 2B 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O3 - Število podprtih operacij P3 3A 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O3 - Število podprtih operacij P4 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti O3 - Število podprtih operacij 2,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O11 - Število dni izvedenega usposabljanja P2 2A 102,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O11 - Število dni izvedenega usposabljanja P2 2B 0,00
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M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O11 - Število dni izvedenega usposabljanja P3 3A 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O11 - Število dni izvedenega usposabljanja P4 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti O11 - Število dni izvedenega usposabljanja 102,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O12 - Število udeležencev usposabljanja P2 2A 1.146,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O12 - Število udeležencev usposabljanja P2 2B 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O12 - Število udeležencev usposabljanja P3 3A 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 
spretnosti O12 - Število udeležencev usposabljanja P4 0,00

M01 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti O12 - Število udeležencev usposabljanja 1.146,00

M01 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja O3 - Število podprtih operacij P2 2A 0,00

M01 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja O3 - Število podprtih operacij P2 2B 0,00

M01 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja O3 - Število podprtih operacij P3 3A

M01 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja O3 - Število podprtih operacij P4

M01 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe 
informiranja O3 - Število podprtih operacij 0,00

M01 1.3 – Podpora za kratkoročne izmenjave za upravljanje kmetij in 
gozdov ter obiske kmetij in gozdov O3 - Število podprtih operacij P2 2A

M01 1.3 – Podpora za kratkoročne izmenjave za upravljanje kmetij in 
gozdov ter obiske kmetij in gozdov O3 - Število podprtih operacij P2 2B

M01 1.3 – Podpora za kratkoročne izmenjave za upravljanje kmetij in 
gozdov ter obiske kmetij in gozdov O3 - Število podprtih operacij P3 3A

M01 1.3 – Podpora za kratkoročne izmenjave za upravljanje kmetij in 
gozdov ter obiske kmetij in gozdov O3 - Število podprtih operacij P4

M01 1.3 – Podpora za kratkoročne izmenjave za upravljanje kmetij in 
gozdov ter obiske kmetij in gozdov O3 - Število podprtih operacij 0,00
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11.b1.b) M02 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (člen 15)

Ukrep Podukrep Kazalnik Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

B1: 
doseženi 

učinek 
(2014-2015 

kumul)

M02 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 132.330,08

M02 O1 - Skupni javni izdatki P4 0,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 132.330,08

M02 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja O3 - Število podprtih operacij P3 3A 1,00

M02 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja O3 - Število podprtih operacij P4 0,00

M02 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja O3 - Število podprtih operacij 1,00

M02 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja O13 - Število upravičencev, deležnih svetovanja P3 3A 166,00

M02 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja O13 - Število upravičencev, deležnih svetovanja P4 0,00

M02 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja O13 - Število upravičencev, deležnih svetovanja 166,00

M02
2.2 – Podpora za ustanavljanje služb za pomoč pri upravljanju kmetij, 
služb za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah ter služb za kmetijsko 
in gozdarsko svetovanje

O3 - Število podprtih operacij P3 3A

M02
2.2 – Podpora za ustanavljanje služb za pomoč pri upravljanju kmetij, 
služb za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah ter služb za kmetijsko 
in gozdarsko svetovanje

O3 - Število podprtih operacij P4

M02
2.2 – Podpora za ustanavljanje služb za pomoč pri upravljanju 
kmetij, služb za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah ter služb 
za kmetijsko in gozdarsko svetovanje

O3 - Število podprtih operacij 0,00

M02 2.3 – Podpora za usposabljanje svetovalcev O3 - Število podprtih operacij P3 3A

M02 2.3 – Podpora za usposabljanje svetovalcev O3 - Število podprtih operacij P4

M02 2.3 – Podpora za usposabljanje svetovalcev O3 - Število podprtih operacij 0,00

M02 2.3 – Podpora za usposabljanje svetovalcev O14 - Število usposobljenih svetovalcev P3 3A

M02 2.3 – Podpora za usposabljanje svetovalcev O14 - Število usposobljenih svetovalcev P4

M02 2.3 – Podpora za usposabljanje svetovalcev O14 - Število usposobljenih svetovalcev 0,00



97

11.b1.c) M04 – Naložbe v osnovna sredstva (člen 17)

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

B1: 
doseženi 

učinek 
(2014-

2015 
kumul)

M04 O1 - Skupni javni izdatki P2 2A 10.923.195,07

M04 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 2.450.030,57

M04 O1 - Skupni javni izdatki 13.373.225,64

M04 O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument P2 2A

M04 O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument P3 3A 0,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument 0,00

M04 O2 - Skupne naložbe P2 2A 28.076.492,26

M04 O2 - Skupne naložbe P3 3A 13.042.541,56

M04 O2 - Skupne naložbe 41.119.033,82

M04 O3 - Število podprtih operacij od tega finančni instrument P2 2A

M04 O3 - Število podprtih operacij od tega finančni instrument P3 3A 0,00

M04 O3 - Število podprtih operacij od tega finančni instrument 0,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva O1 - Skupni javni izdatki P2 2A 5.123.525,84

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva O1 - Skupni javni izdatki P3 3A

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva O1 - Skupni javni izdatki 5.123.525,84

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva O3 - Število podprtih operacij P2 2A 24,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva O3 - Število podprtih operacij P3 3A

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva O3 - Število podprtih operacij 24,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P2 2A 23,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P3 3A

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč 23,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč od tega finančni instrument P2 2A
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M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč od tega finančni instrument P3 3A

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč od tega finančni instrument 0,00

M04 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodov O1 - Skupni javni izdatki P2 2A

M04 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodov O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 2.450.030,57

M04 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodov O1 - Skupni javni izdatki 2.450.030,57

M04 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodov O3 - Število podprtih operacij P2 2A

M04 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodov O3 - Število podprtih operacij P3 3A 15,00

M04 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodov O3 - Število podprtih operacij 15,00

M04
4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

O1 - Skupni javni izdatki P2 2A 5.799.669,23

M04
4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

O1 - Skupni javni izdatki P3 3A

M04
4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

O1 - Skupni javni izdatki 5.799.669,23

M04
4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

O3 - Število podprtih operacij P2 2A 33,00

M04
4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

O3 - Število podprtih operacij P3 3A

M04
4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

O3 - Število podprtih operacij 33,00

M04
4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane 
z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih 
ciljev

O1 - Skupni javni izdatki P2 2A

M04
4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane 
z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih 
ciljev

O1 - Skupni javni izdatki P3 3A

M04
4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, 
povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-
podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M04
4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane 
z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih 
ciljev

O3 - Število podprtih operacij P2 2A
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M04
4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane 
z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih 
ciljev

O3 - Število podprtih operacij P3 3A

M04
4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, 
povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-
podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij 0,00
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11.b1.d) M06 – Razvoj kmetij in podjetij (člen 19)

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

B1: 
doseženi 

učinek 
(2014-

2015 
kumul)

M06 O1 - Skupni javni izdatki P2 2B 0,00

M06 O1 - Skupni javni izdatki P6 6A 0,00

M06 O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M06 O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument P2 2B

M06 O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument P6 6A 0,00

M06 O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument 0,00

M06 O2 - Skupne naložbe P2 2B 0,00

M06 O2 - Skupne naložbe P6 6A 0,00

M06 O2 - Skupne naložbe 0,00

M06 O3 - Število podprtih operacij P2 2B 0,00

M06 O3 - Število podprtih operacij P6 6A 0,00

M06 O3 - Število podprtih operacij 0,00

M06 O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč od tega finančni instrument P2 2B

M06 O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč od tega finančni instrument P6 6A 0,00

M06 O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč od tega finančni instrument 0,00

M06 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete O1 - Skupni javni izdatki P2 2B 0,00

M06 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete O1 - Skupni javni izdatki P6 6A

M06 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M06 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P2 2B 0,00

M06 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P6 6A

M06 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč 0,00

M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih O1 - Skupni javni izdatki P2 2B

M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih O1 - Skupni javni izdatki P6 6A
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M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P2 2B

M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P6 6A

M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč 0,00

M06 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 
kmetij O1 - Skupni javni izdatki P2 2B

M06 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 
kmetij O1 - Skupni javni izdatki P6 6A

M06 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj 
majhnih kmetij O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M06 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 
kmetij

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P2 2B

M06 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 
kmetij

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P6 6A

M06 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj 
majhnih kmetij

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč 0,00

M06 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti O1 - Skupni javni izdatki P2 2B

M06 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti O1 - Skupni javni izdatki P6 6A 0,00

M06 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M06 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P2 2B

M06 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P6 6A 0,00

M06 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč 0,00

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na drugega 
kmeta

O1 - Skupni javni izdatki P2 2B

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na drugega 
kmeta

O1 - Skupni javni izdatki P6 6A

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M06 6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki trajno 

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P2 2B
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prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na drugega 
kmeta

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na drugega 
kmeta

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P6 6A

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč 0,00
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11.b1.e) M07 – Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (člen 20)

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

B1: 
doseženi 

učinek 
(2014-

2015 
kumul)

M07 O1 - Skupni javni izdatki P6 6C 0,00

M07 O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M07 O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument P6 6C

M07 O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument 0,00

M07 O3 - Število podprtih operacij od tega finančni instrument P6 6C

M07 O3 - Število podprtih operacij od tega finančni instrument 0,00

7.1 – Podpora za pripravo in posodabljanje načrtov 
za razvoj občin in vasi na podeželskih območjih in 
njihovih osnovnih storitev ter načrtov za varstvo in 
upravljanje območij Natura 2000 in drugih območij 
visoke naravne vrednosti

M07 7.6 – podpora za študije in naložbe, povezane z 
ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem kulturne in 
naravne dediščine vasi, podeželskih krajin in 
območij z veliko naravno vrednostjo, vključno s 
povezanimi družbeno-gospodarskimi vidiki, ter 
dejavnosti okoljskega ozaveščanja

O1 - Skupni javni izdatki P6 6C

7.1 – Podpora za pripravo in posodabljanje 
načrtov za razvoj občin in vasi na podeželskih 
območjih in njihovih osnovnih storitev ter 
načrtov za varstvo in upravljanje območij 
Natura 2000 in drugih območij visoke naravne 
vrednosti

M07
7.6 – podpora za študije in naložbe, povezane z 
ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem 
kulturne in naravne dediščine vasi, podeželskih 
krajin in območij z veliko naravno vrednostjo, 
vključno s povezanimi družbeno-gospodarskimi 
vidiki, ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M07

7.1 – Podpora za pripravo in posodabljanje načrtov 
za razvoj občin in vasi na podeželskih območjih in 
njihovih osnovnih storitev ter načrtov za varstvo in 
upravljanje območij Natura 2000 in drugih območij 
visoke naravne vrednosti

O3 - Število podprtih operacij Načrti za upravljanje območij Natura 2000/območij 
z visoko naravno vrednostjo P6 6C

M07
7.1 – Podpora za pripravo in posodabljanje 
načrtov za razvoj občin in vasi na podeželskih 
območjih in njihovih osnovnih storitev ter 

O3 - Število podprtih operacij Načrti za upravljanje območij Natura 
2000/območij z visoko naravno vrednostjo 0,00
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načrtov za varstvo in upravljanje območij 
Natura 2000 in drugih območij visoke naravne 
vrednosti

M07

7.1 – Podpora za pripravo in posodabljanje načrtov 
za razvoj občin in vasi na podeželskih območjih in 
njihovih osnovnih storitev ter načrtov za varstvo in 
upravljanje območij Natura 2000 in drugih območij 
visoke naravne vrednosti

O3 - Število podprtih operacij razvoj vasi P6 6C

M07

7.1 – Podpora za pripravo in posodabljanje 
načrtov za razvoj občin in vasi na podeželskih 
območjih in njihovih osnovnih storitev ter 
načrtov za varstvo in upravljanje območij 
Natura 2000 in drugih območij visoke naravne 
vrednosti

O3 - Število podprtih operacij razvoj vasi 0,00

7.1 – Podpora za pripravo in posodabljanje načrtov 
za razvoj občin in vasi na podeželskih območjih in 
njihovih osnovnih storitev ter načrtov za varstvo in 
upravljanje območij Natura 2000 in drugih območij 
visoke naravne vrednosti

7.2 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev vseh vrst male 
infrastrukture, vključno z naložbami v energijo iz 
obnovljivih virov in v varčevanje z energijo

7.4 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev lokalnih osnovnih storitev 
za podeželsko prebivalstvo, vključno z dejavnostmi 
za prosti čas in kulturnimi dejavnostmi, in z njimi 
povezano infrastrukturo

7.5 – Podpora za naložbe v rekreacijsko 
infrastrukturo za javno uporabo, turistične 
informacije in malo turistično infrastrukturo

7.6 – podpora za študije in naložbe, povezane z 
ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem kulturne in 
naravne dediščine vasi, podeželskih krajin in 
območij z veliko naravno vrednostjo, vključno s 
povezanimi družbeno-gospodarskimi vidiki, ter 
dejavnosti okoljskega ozaveščanja

7.7 – Podpora za naložbe, namenjene selitvi 
dejavnosti in spremembi namembnosti zgradb ali 
drugih objektov, ki so v podeželskih naseljih ali 
blizu njih, da se izboljša kakovost življenja ali 
poveča okoljska učinkovitost naselja

M07

7.8 – Drugo

O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih 
storitev/infrastrukture (informacijska tehnologija 
ali drugo)

P6 6C

7.1 – Podpora za pripravo in posodabljanje 
načrtov za razvoj občin in vasi na podeželskih 
območjih in njihovih osnovnih storitev ter 
načrtov za varstvo in upravljanje območij 
Natura 2000 in drugih območij visoke naravne 
vrednosti

M07

7.2 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 

O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih 
storitev/infrastrukture (informacijska 
tehnologija ali drugo)

0,00
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izboljšanje ali razširitev vseh vrst male 
infrastrukture, vključno z naložbami v energijo 
iz obnovljivih virov in v varčevanje z energijo

7.4 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev lokalnih osnovnih 
storitev za podeželsko prebivalstvo, vključno z 
dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi 
dejavnostmi, in z njimi povezano infrastrukturo

7.5 – Podpora za naložbe v rekreacijsko 
infrastrukturo za javno uporabo, turistične 
informacije in malo turistično infrastrukturo

7.6 – podpora za študije in naložbe, povezane z 
ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem 
kulturne in naravne dediščine vasi, podeželskih 
krajin in območij z veliko naravno vrednostjo, 
vključno s povezanimi družbeno-gospodarskimi 
vidiki, ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

7.7 – Podpora za naložbe, namenjene selitvi 
dejavnosti in spremembi namembnosti zgradb 
ali drugih objektov, ki so v podeželskih naseljih 
ali blizu njih, da se izboljša kakovost življenja 
ali poveča okoljska učinkovitost naselja

7.8 – Drugo

7.2 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev vseh vrst male 
infrastrukture, vključno z naložbami v energijo iz 
obnovljivih virov in v varčevanje z energijo

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

7.4 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev lokalnih osnovnih storitev 
za podeželsko prebivalstvo, vključno z dejavnostmi 
za prosti čas in kulturnimi dejavnostmi, in z njimi 
povezano infrastrukturo

7.5 – Podpora za naložbe v rekreacijsko 
infrastrukturo za javno uporabo, turistične 
informacije in malo turistično infrastrukturo

7.6 – podpora za študije in naložbe, povezane z 
ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem kulturne in 
naravne dediščine vasi, podeželskih krajin in 
območij z veliko naravno vrednostjo, vključno s 
povezanimi družbeno-gospodarskimi vidiki, ter 
dejavnosti okoljskega ozaveščanja

M07

7.7 – Podpora za naložbe, namenjene selitvi 
dejavnosti in spremembi namembnosti zgradb ali 
drugih objektov, ki so v podeželskih naseljih ali 
blizu njih, da se izboljša kakovost življenja ali 

O2 - Skupne naložbe P6 6C 0,00
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poveča okoljska učinkovitost naselja

7.8 – Drugo

7.2 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev vseh vrst male 
infrastrukture, vključno z naložbami v energijo 
iz obnovljivih virov in v varčevanje z energijo

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

7.4 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev lokalnih osnovnih 
storitev za podeželsko prebivalstvo, vključno z 
dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi 
dejavnostmi, in z njimi povezano infrastrukturo

7.5 – Podpora za naložbe v rekreacijsko 
infrastrukturo za javno uporabo, turistične 
informacije in malo turistično infrastrukturo

7.6 – podpora za študije in naložbe, povezane z 
ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem 
kulturne in naravne dediščine vasi, podeželskih 
krajin in območij z veliko naravno vrednostjo, 
vključno s povezanimi družbeno-gospodarskimi 
vidiki, ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

7.7 – Podpora za naložbe, namenjene selitvi 
dejavnosti in spremembi namembnosti zgradb 
ali drugih objektov, ki so v podeželskih naseljih 
ali blizu njih, da se izboljša kakovost življenja 
ali poveča okoljska učinkovitost naselja

M07

7.8 – Drugo

O2 - Skupne naložbe 0,00

M07

7.2 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev vseh vrst male 
infrastrukture, vključno z naložbami v energijo iz 
obnovljivih virov in v varčevanje z energijo

O3 - Število podprtih operacij P6 6C

M07

7.2 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev vseh vrst male 
infrastrukture, vključno z naložbami v energijo 
iz obnovljivih virov in v varčevanje z energijo

O3 - Število podprtih operacij 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

O1 - Skupni javni izdatki Širokopasovna povezava P6 6C 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 

O1 - Skupni javni izdatki Širokopasovna povezava 0,00
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širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

O1 - Skupni javni izdatki razen širokopasovne povezave P6 6C 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

O1 - Skupni javni izdatki razen širokopasovne povezave 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

O3 - Število podprtih operacij Storitve e-uprave P6 6C 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

O3 - Število podprtih operacij Storitve e-uprave 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

O3 - Število podprtih operacij
Infrastruktura IKT: širokopasovno omrežje zelo 
visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka;  >/= 100 
Mbps)

P6 6C 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

O3 - Število podprtih operacij
Infrastruktura IKT: širokopasovno omrežje 
zelo visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka;  >/= 
100 Mbps)

0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

O3 - Število podprtih operacij Infrastruktura IKT: širokopasovno omrežje visokih 
hitrosti (dostop/lokalna zanka;  >/= 30 Mbps) P6 6C 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

O3 - Število podprtih operacij
Infrastruktura IKT: širokopasovno omrežje 
visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka;  >/= 30 
Mbps)

0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

O3 - Število podprtih operacij IKT: druge vrste infrastrukture IKT (pasivna, 
središče IT ...) P6 6C 0,00
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M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

O3 - Število podprtih operacij IKT: druge vrste infrastrukture IKT (pasivna, 
središče IT ...) 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih 
storitev/infrastrukture (informacijska tehnologija 
ali drugo)

Širokopasovna povezava P6 6C 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih 
storitev/infrastrukture (informacijska 
tehnologija ali drugo)

Širokopasovna povezava 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega 
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 

O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih 
storitev/infrastrukture (informacijska tehnologija 
ali drugo)

razen širokopasovne povezave P6 6C 0,00

M07

7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, 
vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in 
razširitvijo, pasivno širokopasovno 
infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih 
storitev/infrastrukture (informacijska 
tehnologija ali drugo)

razen širokopasovne povezave 0,00

M07

7.4 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev lokalnih osnovnih storitev 
za podeželsko prebivalstvo, vključno z dejavnostmi 
za prosti čas in kulturnimi dejavnostmi, in z njimi 
povezano infrastrukturo

O3 - Število podprtih operacij P6 6C

M07

7.4 – Podpora za naložbe za vzpostavitev, 
izboljšanje ali razširitev lokalnih osnovnih 
storitev za podeželsko prebivalstvo, vključno z 
dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi 
dejavnostmi, in z njimi povezano infrastrukturo

O3 - Število podprtih operacij 0,00

M07
7.5 – Podpora za naložbe v rekreacijsko 
infrastrukturo za javno uporabo, turistične 
informacije in malo turistično infrastrukturo

O3 - Število podprtih operacij P6 6C

M07
7.5 – Podpora za naložbe v rekreacijsko 
infrastrukturo za javno uporabo, turistične 
informacije in malo turistično infrastrukturo

O3 - Število podprtih operacij 0,00

M07

7.6 – podpora za študije in naložbe, povezane z 
ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem kulturne in 
naravne dediščine vasi, podeželskih krajin in 
območij z veliko naravno vrednostjo, vključno s 
povezanimi družbeno-gospodarskimi vidiki, ter 
dejavnosti okoljskega ozaveščanja

O3 - Število podprtih operacij P6 6C
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M07

7.6 – podpora za študije in naložbe, povezane z 
ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem 
kulturne in naravne dediščine vasi, podeželskih 
krajin in območij z veliko naravno vrednostjo, 
vključno s povezanimi družbeno-gospodarskimi 
vidiki, ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

O3 - Število podprtih operacij 0,00

M07

7.7 – Podpora za naložbe, namenjene selitvi 
dejavnosti in spremembi namembnosti zgradb ali 
drugih objektov, ki so v podeželskih naseljih ali 
blizu njih, da se izboljša kakovost življenja ali 
poveča okoljska učinkovitost naselja

O3 - Število podprtih operacij P6 6C

M07

7.7 – Podpora za naložbe, namenjene selitvi 
dejavnosti in spremembi namembnosti zgradb 
ali drugih objektov, ki so v podeželskih naseljih 
ali blizu njih, da se izboljša kakovost življenja 
ali poveča okoljska učinkovitost naselja

O3 - Število podprtih operacij 0,00

M07 7.8 – Drugo O3 - Število podprtih operacij P6 6C

M07 7.8 – Drugo O3 - Število podprtih operacij 0,00
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11.b1.f) M08 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (členi 21–26)

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

B1: 
doseženi 

učinek 
(2014-

2015 
kumul)

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč O1 - Skupni javni izdatki Samo vzpostavitev P4

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč O1 - Skupni javni izdatki Samo vzpostavitev P6 6A

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč O1 - Skupni javni izdatki Samo vzpostavitev 0,00

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč Samo vzpostavitev P4

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč Samo vzpostavitev P6 6A

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč Samo vzpostavitev 0,00

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč O5 - Skupna površina (ha) Samo vzpostavitev P4

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč O5 - Skupna površina (ha) Samo vzpostavitev P6 6A

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in ustvarjanje 
drugih gozdnih zemljišč O5 - Skupna površina (ha) Samo vzpostavitev 0,00

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov O1 - Skupni javni izdatki Samo vzpostavitev P4

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov O1 - Skupni javni izdatki Samo vzpostavitev P6 6A

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov O1 - Skupni javni izdatki Samo vzpostavitev 0,00

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč Samo vzpostavitev P4

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč Samo vzpostavitev P6 6A

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč Samo vzpostavitev 0,00

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov O5 - Skupna površina (ha) Samo vzpostavitev P4

M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov O5 - Skupna površina (ha) Samo vzpostavitev P6 6A
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M08 8.2 – Podpora za stroške vzpostavitve in 
vzdrževanja kmetijsko-gozdarskih sistemov O5 - Skupna površina (ha) Samo vzpostavitev 0,00

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki P4 0,00

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki P6 6A

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih 
zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P4 0,00

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč P6 6A

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih 
zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč 0,00

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) P4 0,00

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) P6 6A

M08
8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih 
zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti 
in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov O1 - Skupni javni izdatki P4

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti 
in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov O1 - Skupni javni izdatki P6 6A

M08
8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje 
odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih 
ekosistemov

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti 
in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov O2 - Skupne naložbe P4

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti 
in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov O2 - Skupne naložbe P6 6A

M08
8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje 
odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih 
ekosistemov

O2 - Skupne naložbe 0,00

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti 
in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov O3 - Število podprtih operacij P4

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti 
in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov O3 - Število podprtih operacij P6 6A
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M08
8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje 
odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih 
ekosistemov

O3 - Število podprtih operacij 0,00

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti 
in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov O5 - Skupna površina (ha) P4

M08 8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje odpornosti 
in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov O5 - Skupna površina (ha) P6 6A

M08
8.5 – Podpora za naložbe za izboljšanje 
odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih 
ekosistemov

O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O1 - Skupni javni izdatki P4

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O1 - Skupni javni izdatki P6 6A 134.702,66

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov

O1 - Skupni javni izdatki 134.702,66

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument P4

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument P6 6A 0,00

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov

O1 - Skupni javni izdatki od tega finančni instrument 0,00

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O2 - Skupne naložbe P4

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O2 - Skupne naložbe P6 6A 538.000,00

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov

O2 - Skupne naložbe 538.000,00

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O3 - Število podprtih operacij P4

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O3 - Število podprtih operacij P6 6A 2,00

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov

O3 - Število podprtih operacij 2,00

M08 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije O3 - Število podprtih operacij od tega finančni instrument P4
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ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov

O3 - Število podprtih operacij od tega finančni instrument P6 6A 0,00

M08
8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov

O3 - Število podprtih operacij od tega finančni instrument 0,00
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11.b1.g) M16 – Sodelovanje (člen 35)

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Razsežnost 2 Razsežnost 3 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

B1: 
doseženi 

učinek 
(2014-

2015 
kumul)

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za inovacije P2 2A 0,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za inovacije P3 3A 0,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za inovacije P4 0,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za inovacije P6 6A 0,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za 
inovacije 0,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za inovacije od tega finančni instrument P2 2A

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za inovacije od tega finančni instrument P3 3A

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za inovacije od tega finančni instrument P4

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za inovacije od tega finančni instrument P6 6A

M16 O1 - Skupni javni izdatki Evropsko partnerstvo za 
inovacije od tega finančni instrument 0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije

Število podprtih operacij 
sodelovanja v okviru evropskega 
partnerstva za inovacije (npr. 
pilotni projekti, razvoj 
proizvodov ...)

P2 2A 0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije

Število podprtih operacij 
sodelovanja v okviru evropskega 
partnerstva za inovacije (npr. 
pilotni projekti, razvoj 
proizvodov ...)

P3 3A 0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije

Število podprtih operacij 
sodelovanja v okviru evropskega 
partnerstva za inovacije (npr. 
pilotni projekti, razvoj 
proizvodov ...)

P4 0,00

M16
O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 

Evropsko partnerstvo za inovacije
Število podprtih operacij 
sodelovanja v okviru evropskega 
partnerstva za inovacije (npr. 

P6 6A 0,00
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operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

pilotni projekti, razvoj 
proizvodov ...)

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega 
partnerstva za inovacije in 
vrsta partnerjev v skupinah 
evropskega partnerstva za 
inovacije

Evropsko partnerstvo za 
inovacije

Število podprtih operacij 
sodelovanja v okviru 
evropskega partnerstva za 
inovacije (npr. pilotni projekti, 
razvoj proizvodov ...)

0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije
Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije

0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije
Število partnerjev v skupinah 
evropskega partnerstva za 
inovacije

Imetniki kmetij 0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije
Število partnerjev v skupinah 
evropskega partnerstva za 
inovacije

Nevladne organizacije 0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije
Število partnerjev v skupinah 
evropskega partnerstva za 
inovacije

mala in srednja 
podjetja 0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije
Število partnerjev v skupinah 
evropskega partnerstva za 
inovacije

Svetovalci 0,00

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 

Evropsko partnerstvo za inovacije
Število partnerjev v skupinah 
evropskega partnerstva za 
inovacije

drugo (drugi javni 
organi ...) 0,00
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skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

M16

O16 - Število podprtih skupin 
evropskega partnerstva za 
inovacije, število podprtih 
operacij evropskega partnerstva 
za inovacije in vrsta partnerjev v 
skupinah evropskega partnerstva 
za inovacije

Evropsko partnerstvo za inovacije
Število partnerjev v skupinah 
evropskega partnerstva za 
inovacije

Raziskovalne ustanove 0,00

M16 16.0 – Drugo
O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A

M16 16.0 – Drugo
O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A

M16 16.0 – Drugo
O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4

M16 16.0 – Drugo
O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A

M16 16.0 – Drugo
O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

M16

16.5 – Podpora za skupno 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A 0,00
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ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

M16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A 0,00
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verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

M16
16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4 0,00
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storitev

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

M16

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A 0,00
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16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
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podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

16.2 – Podpora za 
pilotne projekte ter za 
razvoj novih proizvodov, 
praks, procesov in 
tehnologij

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri 
organiziranju skupnih 
delovnih procesov, 
skupni uporabi objektov 
in naprav ter virov, pa 
tudi pri razvoju/trženju 
turističnih storitev

16.4 – Podpora za 
horizontalno in 
vertikalno sodelovanje 
med udeleženci v 
dobavni verigi za 
vzpostavitev in razvoj 
kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov ter za 
promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov

16.5 – Podpora za 
skupno ukrepanje za 
blažitev podnebnih 
sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase 
za uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter 
v industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

M16

16.8 – Podpora za 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00
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pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti v 
dejavnosti v zvezi z 
zdravstvenim varstvom, 
socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

M16

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije od tega finančni instrument P2 2A
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uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

M16

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije od tega finančni instrument P3 3A
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stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitevM16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije od tega finančni instrument P4
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lokalnih trgov

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

M16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije od tega finančni instrument P6 6A
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udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

16.2 – Podpora za 
pilotne projekte ter za 
razvoj novih proizvodov, 
praks, procesov in 
tehnologijM16
16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri 
organiziranju skupnih 

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije od tega finančni instrument 0,00
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delovnih procesov, 
skupni uporabi objektov 
in naprav ter virov, pa 
tudi pri razvoju/trženju 
turističnih storitev

16.4 – Podpora za 
horizontalno in 
vertikalno sodelovanje 
med udeleženci v 
dobavni verigi za 
vzpostavitev in razvoj 
kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov ter za 
promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov

16.5 – Podpora za 
skupno ukrepanje za 
blažitev podnebnih 
sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase 
za uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter 
v industrijskih procesih

16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti v 
dejavnosti v zvezi z 
zdravstvenim varstvom, 
socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
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izobraževanjem o okolju 
in hrani

M16

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A 0,00

M16

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A 0,00

M16

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4 0,00

M16

16.2 – Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A 0,00

M16

16.2 – Podpora za 
pilotne projekte ter za 
razvoj novih proizvodov, 
praks, procesov in 
tehnologij

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00

M16

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A

M16

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A

M16

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4

M16 16.3 – (Drugo) O17 - Število podprtih operacij Zunaj evropskega partnerstva za P6 6A



129

sodelovanje med malimi 
izvajalci pri organiziranju 
skupnih delovnih 
procesov, skupni uporabi 
objektov in naprav ter 
virov, pa tudi pri 
razvoju/trženju turističnih 
storitev

sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

inovacije

M16

16.3 – (Drugo) 
sodelovanje med malimi 
izvajalci pri 
organiziranju skupnih 
delovnih procesov, 
skupni uporabi objektov 
in naprav ter virov, pa 
tudi pri razvoju/trženju 
turističnih storitev

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00

M16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A 0,00

M16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A

M16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A 0,00
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M16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4

M16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev in 
razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov ter 
za promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A

M16

16.4 – Podpora za 
horizontalno in 
vertikalno sodelovanje 
med udeleženci v 
dobavni verigi za 
vzpostavitev in razvoj 
kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov ter za 
promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni, ki so 
povezane z razvojem 
kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00

M16

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A 0,00

M16

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A
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M16

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4 0,00

M16

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A

M16

16.5 – Podpora za 
skupno ukrepanje za 
blažitev podnebnih 
sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O1 - Skupni javni izdatki Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00

M16

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A 0,00

M16

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A

M16

16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4 0,00

M16
16.5 – Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev 
podnebnih sprememb ali 

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A
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prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

M16

16.5 – Podpora za 
skupno ukrepanje za 
blažitev podnebnih 
sprememb ali 
prilagajanje nanje ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00

M16

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A

M16

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A

M16

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4

M16

16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase za 
uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter v 
industrijskih procesih

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A

M16 16.6 – Podpora za 
sodelovanje med 

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00
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udeleženci v dobavni 
verigi pri trajnostnem 
zagotavljanju biomase 
za uporabo v postopkih 
pridelave hrane in 
proizvodnje energije ter 
v industrijskih procesih

partnerstva za inovacije)

M16
16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A

M16
16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A

M16
16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4

M16
16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A

M16
16.7 – Podpora za 
razvojne strategije, ki jih 
ne vodi lokalna skupnost

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00

M16

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A

M16

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A

M16

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4

M16

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A

M16

16.8 – Podpora za 
pripravo načrtov za 
upravljanje gozdov ali 
enakovrednih načrtov

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00

M16

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P2 2A
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izobraževanjem o okolju 
in hrani

M16

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P3 3A

M16

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P4

M16

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo kmetijskih 
dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim 
varstvom, socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva za 
inovacije P6 6A 0,00

M16

16.9 – Podpora za 
diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti v 
dejavnosti v zvezi z 
zdravstvenim varstvom, 
socialnim 
vključevanjem, 
kmetijstvom, ki ga 
podpira skupnost, ter 
izobraževanjem o okolju 
in hrani

O17 - Število podprtih operacij 
sodelovanja (razen evropskega 
partnerstva za inovacije)

Zunaj evropskega partnerstva 
za inovacije 0,00
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11.b2) Preglednica B2.1: Doseženi učinki LEADER (letno poročilo o izvajanju) – KUMULATIVNO

Ukrep Kazalnik Podukrep Razsežnost 1 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

Doseženi 
učinek 
(2014–

2015 
kumul)

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.1 – Pripravljalna podpora Začetno orodje LEADER P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.1 – Pripravljalna podpora podpora za pripravo strategij za lokalni razvoj P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine pripravljalna tehnična podpora za sodelovanje P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine podpora za medteritorialno sodelovanje (projekti) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine podpora za transnacionalno sodelovanje (projekti) P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije podpora za animacije strategij za lokalni razvoj P6 6B 0,00

M19 O1 - Skupni javni izdatki 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške 
animacije

podpora za tekoče stroške strategij za lokalni 
razvoj P6 6B 0,00

M19 O18 - Prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske 
skupine P6 6B 0,00

M19 O19 - Število izbranih lokalnih akcijskih skupin P6 6B 0,00

M19 O19 - Število izbranih lokalnih akcijskih skupin financiranje iz več skladov P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (1A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (1B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (1C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (2A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (2B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (3A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (3B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (4A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (4B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (4C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00
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M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5D) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (5E) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (6A) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (6B) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (6C) to which the 
project contributes) P6 6B 0,00

M19 O20 - Število podprtih projektov LEADER 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B 0,00

M19 O21 - Število podprtih projektov sodelovanja Medteritorialno sodelovanje P6 6B 0,00

M19 O21 - Število podprtih projektov sodelovanja Nadnacionalno sodelovanje P6 6B 0,00

M19 O22 - Število in vrsta predstavnikov projekta Lokalne akcijske skupine P6 6B 0,00

M19 O22 - Število in vrsta predstavnikov projekta Nevladne organizacije P6 6B 0,00

M19 O22 - Število in vrsta predstavnikov projekta drugo P6 6B 0,00

M19 O22 - Število in vrsta predstavnikov projekta javni organi P6 6B 0,00

M19 O22 - Število in vrsta predstavnikov projekta mala in srednja podjetja P6 6B 0,00

M19 O23 - Enotno število lokalnih akcijskih skupin, 
vključenih v projekt sodelovanja Medteritorialno sodelovanje P6 6B 0,00

M19 O23 - Enotno število lokalnih akcijskih skupin, 
vključenih v projekt sodelovanja Nadnacionalno sodelovanje P6 6B 0,00
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11.b3) Preglednica B2.2: Podatki LEADER za spremljanje prispevkov za glavno prednostno področje – KUMULATIVNO

Ukrep Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje Kazalnik Razsežnost 1

Vrednost 
(2014 – 

2015 
KUMUL)

M19 P1 1A O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M19 P1 1B
T2 - T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa 
sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) (skupine, 
mreže/grozdi, pilotni projekti ...) (prednostno področje 1B)

0,00

M19 P1 1C O12 - Število udeležencev usposabljanja 0,00

M19 P2 2A O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč 0,00

M19 P2 2B O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč 0,00

M19 P3 3A O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč 0,00

M19 P3 3B O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč 0,00

M19 P4 4A O5 - Skupna površina (ha) Kmetijstvo 0,00

M19 P4 4A O5 - Skupna površina (ha) Gozdarstvo 0,00

M19 P4 4B O5 - Skupna površina (ha) Kmetijstvo 0,00

M19 P4 4B O5 - Skupna površina (ha) Gozdarstvo 0,00

M19 P4 4C O5 - Skupna površina (ha) Kmetijstvo 0,00

M19 P4 4C O5 - Skupna površina (ha) Gozdarstvo 0,00

M19 P5 5A O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M19 P5 5B O2 - Skupne naložbe 0,00

M19 P5 5C O2 - Skupne naložbe 0,00

M19 P5 5D O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M19 P5 5D O8 - Število podprtih glav velike živine (GVŽ) 0,00

M19 P5 5E O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M19 P6 6A T20 - T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno 
področje 6A) 0,00

M19 P6 6B O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih storitev/infrastrukture 
(informacijska tehnologija ali drugo) drugo 0,00

M19 P6 6C O15 - Prebivalci, deležni izboljšanih storitev/infrastrukture 
(informacijska tehnologija ali drugo) IT 0,00
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11.b4) Preglednica B2.3: Spremljanje tehnične pomoči – KUMULATIVNO

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Razsežnost 2
Vrednost iz 
Preglednice 

B2.3

M20 20.1 – podpora za tehnično pomoč (razen 
nacionalne mreže za podeželje) O1 - Skupni javni izdatki upravni stroški (osebje, material ...) Skupaj 1.233.106,49

M20 20.1 – podpora za tehnično pomoč (razen 
nacionalne mreže za podeželje) O1 - Skupni javni izdatki drugi stroški (študij, usposabljanja ...) Skupaj 84.941,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje O1 - Skupni javni izdatki podpora za tehnično pomoč skupaj 222.470,51

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje O1 - Skupni javni izdatki podpora za tehnično pomoč skupaj od tega podpora za vzpostavitev in 

vzdrževanje nacionalne mreže za podeželje 26.544,41

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

Posvetovanja z deležniki 11,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

Posvetovanja z deležniki od tega je za deljenje in razširjanje ugotovitev 
spremljanj in vrednotenj namenjeno 0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

Posvetovanja z deležniki od tega je za svetovalce in/ali storitve 
podpore za inovacije namenjeno 3,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

Posvetovanja z deležniki
od tega je za lokalne akcijske skupine, 
vključno s podporo za sodelovanje, 
namenjeno

2,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

drugo (usposabljanja, spletni forum ...) 14,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

drugo (usposabljanja, spletni forum ...) od tega je za deljenje in razširjanje ugotovitev 
spremljanj in vrednotenj namenjeno 0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

drugo (usposabljanja, spletni forum ...) od tega je za svetovalce in/ali storitve 
podpore za inovacije namenjeno 8,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

drugo (usposabljanja, spletni forum ...)
od tega je za lokalne akcijske skupine, 
vključno s podporo za sodelovanje, 
namenjeno

3,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

Tematske delovne skupine 1,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

Tematske delovne skupine od tega je za deljenje in razširjanje ugotovitev 
spremljanj in vrednotenj namenjeno 0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje O24 - Število tematskih in analitskih Tematske delovne skupine od tega je za svetovalce in/ali storitve 0,00
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nacionalne mreže za podeželje izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

podpore za inovacije namenjeno

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O24 - Število tematskih in analitskih 
izmenjav, vzpostavljenih s podporo 
nacionalne mreže za podeželje

Tematske delovne skupine
od tega je za lokalne akcijske skupine, 
vključno s podporo za sodelovanje, 
namenjeno

0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število dogodkov, ki jih organizira 
nacionalna mreža za podeželje 5,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število dogodkov, ki jih organizira 
nacionalna mreža za podeželje

od tega je za deljenje in razširjanje ugotovitev 
spremljanj in vrednotenj namenjeno 0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število dogodkov, ki jih organizira 
nacionalna mreža za podeželje

od tega je za svetovalce in/ali storitve 
podpore za inovacije namenjeno 1,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število dogodkov, ki jih organizira 
nacionalna mreža za podeželje

od tega je za lokalne akcijske skupine, 
vključno s podporo za sodelovanje, 
namenjeno

1,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število drugih orodij (spletišče, družbeni 
mediji ...) 5,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število drugih orodij (spletišče, družbeni 
mediji ...)

od tega je za deljenje in razširjanje ugotovitev 
spremljanj in vrednotenj namenjeno 0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število drugih orodij (spletišče, družbeni 
mediji ...)

od tega je za svetovalce in/ali storitve 
podpore za inovacije namenjeno 1,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število drugih orodij (spletišče, družbeni 
mediji ...)

od tega je za lokalne akcijske skupine, 
vključno s podporo za sodelovanje, 
namenjeno

0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število vzorčnih primerov, ki jih zbere in 
razširja nacionalna mreža za podeželje 38,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število objav: zloženke, glasila, revije ... 
vključno z elektronskimi publikacijami 19,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število objav: zloženke, glasila, revije ... 
vključno z elektronskimi publikacijami

od tega je za deljenje in razširjanje ugotovitev 
spremljanj in vrednotenj namenjeno 0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število objav: zloženke, glasila, revije ... 
vključno z elektronskimi publikacijami

od tega je za svetovalce in/ali storitve 
podpore za inovacije namenjeno 0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O25 - Število komunikacijskih orodij 
nacionalne mreže za podeželje

Število objav: zloženke, glasila, revije ... 
vključno z elektronskimi publikacijami

od tega je za lokalne akcijske skupine, 
vključno s podporo za sodelovanje, 
namenjeno

0,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O26 - Število dejavnosti Evropske mreže za 
razvoj podeželja, v katerih je nacionalna 
mreža za podeželje sodelovala

6,00

M20 20.2 – Podpora za vzpostavitev in delovanje 
nacionalne mreže za podeželje

O26 - Število dejavnosti Evropske mreže za 
razvoj podeželja, v katerih je nacionalna 
mreža za podeželje sodelovala

od tega je nacionalna mreža za podeželje 
aktivno prispevala 3,00
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11.b5) Preglednica B3: Letno spremljanje ukrepov, vezanih na površino, večletnih ukrepov in ukrepov, vezanih na glavo živine (letna poročila o 
izvajanju) – LETNO

11.b5.a) 2014

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Razsežnost 2 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

Doseženi 
učinek 

(LETNO)

M03 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

M03 O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo sodelovanje 
v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Sheme kakovosti EU P3 3A 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo 
sodelovanje v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Sheme kakovosti EU 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo sodelovanje 
v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Nacionalne sheme kakovosti P3 3A 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo 
sodelovanje v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Nacionalne sheme kakovosti 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo sodelovanje 
v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

prostovoljne sheme certificiranja za 
kmetijske proizvode P3 3A 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo 
sodelovanje v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

prostovoljne sheme certificiranja za 
kmetijske proizvode 0,00

M03

3.2 – Podpora za dejavnosti 
informiranja in promocije, ki jih 
izvajajo skupine proizvajalcev na 
notranjem trgu

O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

M03

3.2 – Podpora za dejavnosti 
informiranja in promocije, ki jih 
izvajajo skupine proizvajalcev na 
notranjem trgu

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje P4

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje 0,00
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M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje P4

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje 0,00

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje P4

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje 0,00

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje P4

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje 0,00

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje P4

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje 0,00

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje P4

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje 0,00

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki P4
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M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki P6 6A

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P4

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P6 6A

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

0,00

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) P4

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) P6 6A

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M09 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

M09 O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M09 O3 - Število podprtih operacij P3 3A 0,00

M09 O3 - Število podprtih operacij 0,00

M09 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah P3 3A 0,00

M09 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki drugo P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki drugo 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje vnosov, vključno z 
integrirano proizvodnjo (zmanjševanje 
mineralnih gnojil in pesticidov)

P4 0,00
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M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje vnosov, vključno z 
integrirano proizvodnjo 
(zmanjševanje mineralnih gnojil in 
pesticidov)

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Načini gojenja

Talna odeja, tehnike oranja, 
konzervacijska obdelava, kmetijstvo, 
usmerjeno v ohranjanje tal

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Načini gojenja

Talna odeja, tehnike oranja, 
konzervacijska obdelava, 
kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje 
tal

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Namakanje/osuševanje Zmanjšanje namakalnih površin in/ali 

stopenj namakanja, tehnike namakanja P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Namakanje/osuševanje

Zmanjšanje namakalnih površin 
in/ali stopenj namakanja, tehnike 
namakanja

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Namakanje/osuševanje Zmanjšanje izsuševanja, upravljanje 

mokrišč P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Namakanje/osuševanje Zmanjšanje izsuševanja, 

upravljanje mokrišč 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških 
značilnosti (npr. robov polj, 
varnostnih območij, cvetličnih pasov, 
živih mej, dreves)

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških 
značilnosti (npr. robov polj, 
varnostnih območij, cvetličnih 
pasov, živih mej, dreves)

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Vzdrževanje ornih sistemov in 
sistemov travinja z visoko naravno 
vrednostjo (npr. tehnike košnje, ročno 
delo, puščanje strnišča na ornih 
površinah), vzpostavitev prakse 
ekstenzivne paše, pretvorba ornega 
zemljišča v travinje.

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Vzdrževanje ornih sistemov in 
sistemov travinja z visoko naravno 
vrednostjo (npr. tehnike košnje, 
ročno delo, puščanje strnišča na 
ornih površinah), vzpostavitev 
prakse ekstenzivne paše, pretvorba 
ornega zemljišča v travinje.

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Upravljanje kmetije, celostni pristopi Diverzifikacija kmetijskih rastlin, 

kolobarjenje P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Upravljanje kmetije, celostni 

pristopi
Diverzifikacija kmetijskih rastlin, 
kolobarjenje 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Upravljanje kmetije, celostni pristopi Ureditve v zvezi z živalsko krmo, 

ravnanje z gnojem P4 0,00
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M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Upravljanje kmetije, celostni 

pristopi
Ureditve v zvezi z živalsko krmo, 
ravnanje z gnojem 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) drugo P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) drugo 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje vnosov, vključno z 
integrirano proizvodnjo (zmanjševanje 
mineralnih gnojil in pesticidov)

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje vnosov, vključno z 
integrirano proizvodnjo 
(zmanjševanje mineralnih gnojil in 
pesticidov)

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Načini gojenja

Talna odeja, tehnike oranja, 
konzervacijska obdelava, kmetijstvo, 
usmerjeno v ohranjanje tal

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Načini gojenja

Talna odeja, tehnike oranja, 
konzervacijska obdelava, 
kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje 
tal

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Namakanje/osuševanje Zmanjšanje namakalnih površin in/ali 

stopenj namakanja, tehnike namakanja P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Namakanje/osuševanje

Zmanjšanje namakalnih površin 
in/ali stopenj namakanja, tehnike 
namakanja

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Namakanje/osuševanje Zmanjšanje izsuševanja, upravljanje 

mokrišč P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Namakanje/osuševanje Zmanjšanje izsuševanja, 

upravljanje mokrišč 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških 
značilnosti (npr. robov polj, 
varnostnih območij, cvetličnih pasov, 
živih mej, dreves)

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških 
značilnosti (npr. robov polj, 
varnostnih območij, cvetličnih 
pasov, živih mej, dreves)

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Vzdrževanje ornih sistemov in 
sistemov travinja z visoko naravno 
vrednostjo (npr. tehnike košnje, ročno 
delo, puščanje strnišča na ornih 
površinah), vzpostavitev prakse 
ekstenzivne paše, pretvorba ornega 
zemljišča v travinje.

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Vzdrževanje ornih sistemov in 
sistemov travinja z visoko naravno 
vrednostjo (npr. tehnike košnje, 
ročno delo, puščanje strnišča na 

0,00
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ornih površinah), vzpostavitev 
prakse ekstenzivne paše, pretvorba 
ornega zemljišča v travinje.

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Upravljanje kmetije, celostni pristopi Diverzifikacija kmetijskih rastlin, 

kolobarjenje P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Upravljanje kmetije, celostni 

pristopi
Diverzifikacija kmetijskih rastlin, 
kolobarjenje 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Upravljanje kmetije, celostni pristopi Ureditve v zvezi z živalsko krmo, 

ravnanje z gnojem P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Upravljanje kmetije, celostni 

pristopi
Ureditve v zvezi z živalsko krmo, 
ravnanje z gnojem 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O6 - Podprto fizično območje (ha) 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O7 - Število podprtih pogodb P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O7 - Število podprtih pogodb 0,00

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O1 - Skupni javni izdatki Rastlinski genski viri P4

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O1 - Skupni javni izdatki Rastlinski genski viri 0,00

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O1 - Skupni javni izdatki Živalski genski viri P4

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O1 - Skupni javni izdatki Živalski genski viri 0,00

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O7 - Število podprtih pogodb P4

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O7 - Število podprtih pogodb 0,00

M11 O1 - Skupni javni izdatki P4 0,00

M11 O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M11
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P4 0,00

M11
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

0,00

M11
11.1 – Plačila za preusmeritev v 
prakse in metode ekološkega 
kmetovanja

O5 - Skupna površina (ha) P4 0,00
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M11
11.1 – Plačila za preusmeritev v 
prakse in metode ekološkega 
kmetovanja

O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M11 11.2 – Plačila za ohranitev praks in 
metod ekološkega kmetovanja O5 - Skupna površina (ha) P4 0,00

M11 11.2 – Plačila za ohranitev praks 
in metod ekološkega kmetovanja O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M13
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P4 0,00

M13
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

0,00

M13 13.1 – Izplačilo nadomestil v 
gorskih območjih O1 - Skupni javni izdatki P4 0,00

M13 13.1 – Izplačilo nadomestil v 
gorskih območjih O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M13 13.1 – Izplačilo nadomestil v 
gorskih območjih O5 - Skupna površina (ha) P4 0,00

M13 13.1 – Izplačilo nadomestil v 
gorskih območjih O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M13
13.2 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja, ki imajo pomembne 
naravne omejitve

O1 - Skupni javni izdatki P4 0,00

M13
13.2 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja, ki imajo 
pomembne naravne omejitve

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M13
13.2 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja, ki imajo pomembne 
naravne omejitve

O5 - Skupna površina (ha) P4 0,00

M13
13.2 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja, ki imajo 
pomembne naravne omejitve

O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M13
13.3 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja s posebnimi 
omejitvami

O1 - Skupni javni izdatki P4 0,00

M13
13.3 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja s posebnimi 
omejitvami

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M13
13.3 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja s posebnimi 
omejitvami

O5 - Skupna površina (ha) P4 0,00

M13
13.3 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja s posebnimi 
omejitvami

O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M14 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00
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M14 O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M14
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P3 3A 0,00

M14
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

0,00

M14 O8 - Število podprtih glav velike 
živine (GVŽ) P3 3A 0,00

M14 O8 - Število podprtih glav velike 
živine (GVŽ) 0,00
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11.b5.b) 2015

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Razsežnost 2 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

Doseženi 
učinek 

(LETNO)

M03 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

M03 O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo sodelovanje 
v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Sheme kakovosti EU P3 3A 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo 
sodelovanje v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Sheme kakovosti EU 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo sodelovanje 
v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Nacionalne sheme kakovosti P3 3A 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo 
sodelovanje v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Nacionalne sheme kakovosti 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo sodelovanje 
v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

prostovoljne sheme certificiranja za 
kmetijske proizvode P3 3A 0,00

M03 3.1 – Podpora za novo 
sodelovanje v shemah kakovosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

prostovoljne sheme certificiranja za 
kmetijske proizvode 0,00

M03

3.2 – Podpora za dejavnosti 
informiranja in promocije, ki jih 
izvajajo skupine proizvajalcev na 
notranjem trgu

O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

M03

3.2 – Podpora za dejavnosti 
informiranja in promocije, ki jih 
izvajajo skupine proizvajalcev na 
notranjem trgu

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje P4

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje 0,00

M08 8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki samo vzdrževanje P4
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zemljišč prejemajo pomoč

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje 0,00

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje P4

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.1 – podpora za pogozdovanje in 
ustvarjanje drugih gozdnih 
zemljišč

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje 0,00

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje P4

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O1 - Skupni javni izdatki samo vzdrževanje 0,00

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje P4

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

samo vzdrževanje 0,00

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje P4

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje P6 6A

M08
8.2 – Podpora za stroške 
vzpostavitve in vzdrževanja 
kmetijsko-gozdarskih sistemov

O5 - Skupna površina (ha) samo vzdrževanje 0,00

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki P4
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M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki P6 6A

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P4

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P6 6A

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

0,00

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) P4

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) P6 6A

M08

8.3 – Podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov

O5 - Skupna površina (ha) 0,00

M09 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

M09 O1 - Skupni javni izdatki 0,00

M09 O3 - Število podprtih operacij P3 3A 0,00

M09 O3 - Število podprtih operacij 0,00

M09 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah P3 3A 0,00

M09 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki drugo P4 967.890,03

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki drugo 967.890,03

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje vnosov, vključno z 
integrirano proizvodnjo 
(zmanjševanje mineralnih gnojil in 

P4 11.172.144,41
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pesticidov)

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje vnosov, vključno z 
integrirano proizvodnjo 
(zmanjševanje mineralnih gnojil in 
pesticidov)

11.172.144,41

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Načini gojenja

Talna odeja, tehnike oranja, 
konzervacijska obdelava, kmetijstvo, 
usmerjeno v ohranjanje tal

P4 8.800.546,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Načini gojenja

Talna odeja, tehnike oranja, 
konzervacijska obdelava, 
kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje 
tal

8.800.546,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Namakanje/osuševanje

Zmanjšanje namakalnih površin in/ali 
stopenj namakanja, tehnike 
namakanja

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Namakanje/osuševanje

Zmanjšanje namakalnih površin 
in/ali stopenj namakanja, tehnike 
namakanja

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Namakanje/osuševanje Zmanjšanje izsuševanja, upravljanje 

mokrišč P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Namakanje/osuševanje Zmanjšanje izsuševanja, 

upravljanje mokrišč 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških 
značilnosti (npr. robov polj, 
varnostnih območij, cvetličnih pasov, 
živih mej, dreves)

P4 38.231,11

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških 
značilnosti (npr. robov polj, 
varnostnih območij, cvetličnih 
pasov, živih mej, dreves)

38.231,11

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Vzdrževanje ornih sistemov in 
sistemov travinja z visoko naravno 
vrednostjo (npr. tehnike košnje, ročno 
delo, puščanje strnišča na ornih 
površinah), vzpostavitev prakse 
ekstenzivne paše, pretvorba ornega 
zemljišča v travinje.

P4 6.278.120,78

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Vzdrževanje ornih sistemov in 
sistemov travinja z visoko naravno 
vrednostjo (npr. tehnike košnje, 
ročno delo, puščanje strnišča na 
ornih površinah), vzpostavitev 
prakse ekstenzivne paše, pretvorba 
ornega zemljišča v travinje.

6.278.120,78

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Upravljanje kmetije, celostni pristopi Diverzifikacija kmetijskih rastlin, 

kolobarjenje P4 1.509.383,70

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Upravljanje kmetije, celostni 

pristopi
Diverzifikacija kmetijskih rastlin, 
kolobarjenje 1.509.383,70
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M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Upravljanje kmetije, celostni pristopi Ureditve v zvezi z živalsko krmo, 

ravnanje z gnojem P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki Upravljanje kmetije, celostni 

pristopi
Ureditve v zvezi z živalsko krmo, 
ravnanje z gnojem 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) drugo P4 9.508,32

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) drugo 9.508,32

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje vnosov, vključno z 
integrirano proizvodnjo 
(zmanjševanje mineralnih gnojil in 
pesticidov)

P4 56.278,81

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje vnosov, vključno z 
integrirano proizvodnjo 
(zmanjševanje mineralnih gnojil in 
pesticidov)

56.278,81

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Načini gojenja

Talna odeja, tehnike oranja, 
konzervacijska obdelava, kmetijstvo, 
usmerjeno v ohranjanje tal

P4 58.732,87

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Načini gojenja

Talna odeja, tehnike oranja, 
konzervacijska obdelava, 
kmetijstvo, usmerjeno v ohranjanje 
tal

58.732,87

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Namakanje/osuševanje

Zmanjšanje namakalnih površin in/ali 
stopenj namakanja, tehnike 
namakanja

P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Namakanje/osuševanje

Zmanjšanje namakalnih površin 
in/ali stopenj namakanja, tehnike 
namakanja

0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Namakanje/osuševanje Zmanjšanje izsuševanja, upravljanje 

mokrišč P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Namakanje/osuševanje Zmanjšanje izsuševanja, 

upravljanje mokrišč 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških 
značilnosti (npr. robov polj, 
varnostnih območij, cvetličnih pasov, 
živih mej, dreves)

P4 419,51

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Ustvarjanje, ohranjanje ekoloških 
značilnosti (npr. robov polj, 
varnostnih območij, cvetličnih 
pasov, živih mej, dreves)

419,51

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Vzdrževanje ornih sistemov in 
sistemov travinja z visoko naravno 
vrednostjo (npr. tehnike košnje, ročno 
delo, puščanje strnišča na ornih 
površinah), vzpostavitev prakse 
ekstenzivne paše, pretvorba ornega 
zemljišča v travinje.

P4 74.928,83
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M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha)

Upravljanje krajine, habitatov, 
travinja, kmetovanje na območjih z 
visoko naravno vrednostjo

Vzdrževanje ornih sistemov in 
sistemov travinja z visoko naravno 
vrednostjo (npr. tehnike košnje, 
ročno delo, puščanje strnišča na 
ornih površinah), vzpostavitev 
prakse ekstenzivne paše, pretvorba 
ornega zemljišča v travinje.

74.928,83

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Upravljanje kmetije, celostni pristopi Diverzifikacija kmetijskih rastlin, 

kolobarjenje P4 16.837,19

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Upravljanje kmetije, celostni 

pristopi
Diverzifikacija kmetijskih rastlin, 
kolobarjenje 16.837,19

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Upravljanje kmetije, celostni pristopi Ureditve v zvezi z živalsko krmo, 

ravnanje z gnojem P4 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O5 - Skupna površina (ha) Upravljanje kmetije, celostni 

pristopi
Ureditve v zvezi z živalsko krmo, 
ravnanje z gnojem 0,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O6 - Podprto fizično območje (ha) 173.810,91

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-
podnebnih obveznosti O7 - Število podprtih pogodb P4 29.900,00

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-
okoljskih-podnebnih obveznosti O7 - Število podprtih pogodb 29.900,00

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O1 - Skupni javni izdatki Rastlinski genski viri P4

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O1 - Skupni javni izdatki Rastlinski genski viri 0,00

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O1 - Skupni javni izdatki Živalski genski viri P4

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O1 - Skupni javni izdatki Živalski genski viri 0,00

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O7 - Število podprtih pogodb P4

M10
10.2 – Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih 
virov v kmetijstvu

O7 - Število podprtih pogodb 0,00

M11 O1 - Skupni javni izdatki P4 10.006.712,18

M11 O1 - Skupni javni izdatki 10.006.712,18

M11
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P4 3.614,00

M11
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

3.614,00
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M11
11.1 – Plačila za preusmeritev v 
prakse in metode ekološkega 
kmetovanja

O5 - Skupna površina (ha) P4 6.725,27

M11
11.1 – Plačila za preusmeritev v 
prakse in metode ekološkega 
kmetovanja

O5 - Skupna površina (ha) 6.725,27

M11 11.2 – Plačila za ohranitev praks in 
metod ekološkega kmetovanja O5 - Skupna površina (ha) P4 31.343,76

M11 11.2 – Plačila za ohranitev praks 
in metod ekološkega kmetovanja O5 - Skupna površina (ha) 31.343,76

M13
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P4 16.258,00

M13
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

16.258,00

M13 13.1 – Izplačilo nadomestil v 
gorskih območjih O1 - Skupni javni izdatki P4 11.228.567,72

M13 13.1 – Izplačilo nadomestil v 
gorskih območjih O1 - Skupni javni izdatki 11.228.567,72

M13 13.1 – Izplačilo nadomestil v 
gorskih območjih O5 - Skupna površina (ha) P4 85.641,84

M13 13.1 – Izplačilo nadomestil v 
gorskih območjih O5 - Skupna površina (ha) 85.641,84

M13
13.2 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja, ki imajo 
pomembne naravne omejitve

O1 - Skupni javni izdatki P4 846.972,25

M13
13.2 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja, ki imajo 
pomembne naravne omejitve

O1 - Skupni javni izdatki 846.972,25

M13
13.2 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja, ki imajo 
pomembne naravne omejitve

O5 - Skupna površina (ha) P4 5.385,53

M13
13.2 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja, ki imajo 
pomembne naravne omejitve

O5 - Skupna površina (ha) 5.385,53

M13
13.3 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja s posebnimi 
omejitvami

O1 - Skupni javni izdatki P4 3.426.887,76

M13
13.3 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja s posebnimi 
omejitvami

O1 - Skupni javni izdatki 3.426.887,76

M13
13.3 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja s posebnimi 
omejitvami

O5 - Skupna površina (ha) P4 34.354,50

M13 13.3 – Izplačilo nadomestil za 
druga območja s posebnimi O5 - Skupna površina (ha) 34.354,50
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omejitvami

M14 O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 1.302.640,82

M14 O1 - Skupni javni izdatki 1.302.640,82

M14
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

P3 3A 155,00

M14
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

155,00

M14 O8 - Število podprtih glav velike 
živine (GVŽ) P3 3A 28.563,52

M14 O8 - Število podprtih glav velike 
živine (GVŽ) 28.563,52
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11.b6) Preglednica B4: Skupni javni operacij z dodatnimi prispevki drugim prednostnim področjem (letna poročila o izvajanju) – 
KUMULATIVNO

Kazalnik Prednostna naloga Prednostno področje

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Skupni javni izdatki P1 278.811,36

O1 - Skupni javni izdatki P2 2A 11.069.676,35

O1 - Skupni javni izdatki P2 2B 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 3.885.001,47

O1 - Skupni javni izdatki P3 3B

O1 - Skupni javni izdatki P4 54.275.455,94

O1 - Skupni javni izdatki P5 5A

O1 - Skupni javni izdatki P5 5B

O1 - Skupni javni izdatki P5 5C

O1 - Skupni javni izdatki P5 5D

O1 - Skupni javni izdatki P5 5E

O1 - Skupni javni izdatki P6 6A 134.702,66

O1 - Skupni javni izdatki P6 6B 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P6 6C 0,00
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Kazalnik Prednostna naloga Prednostno področje

Razčlenitev P4: 
Skupni javni – LETO 

2015 kumulativno 
(Skupni javni vseh 

operacij P4 s 
prispevki vsakemu 

posameznemu 
prednostnemu 

področju P4 – dvojno 
štetje)

O1 - Skupni javni izdatki P4 4A 54.275.455,94

O1 - Skupni javni izdatki P4 4B 31.527.017,39

O1 - Skupni javni izdatki P4 4C 37.805.138,18
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Kazalnik Prednostna naloga Prednostno področje

Skupni javni – LETO 
2015 kumulativno 

(Skupni javni vseh 
operacij z dodatnimi 

prispevki drugim 
prednostnim 

področjem – dvojno 
štetje)

O1 - Skupni javni izdatki P1 40.354.480,39

O1 - Skupni javni izdatki P2 2A 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P2 2B 3.374.665,12

O1 - Skupni javni izdatki P3 3A 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P3 3B 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P4 4A 2.875.104,84

O1 - Skupni javni izdatki P4 4B 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P4 4C 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P5 5A 4.021.170,20

O1 - Skupni javni izdatki P5 5B 719.125,47

O1 - Skupni javni izdatki P5 5C 134.702,66

O1 - Skupni javni izdatki P5 5D 42.499.819,12

O1 - Skupni javni izdatki P5 5E 28.565.208,31

O1 - Skupni javni izdatki P6 6A 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P6 6B 0,00

O1 - Skupni javni izdatki P6 6C 0,00
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11.c) Preglednica C: Razdelitev za ustrezne učinke in ukrepe po vrstah področja, spolu in/ali starosti – KUMULATIVNO

11.c1) Preglednica C1.1: Spremljanje učinkov, razdeljenih po vrstah področja – KUMULATIVNO

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Razsežnost 2
Kumul 
2014 – 

2015

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

M04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, 
povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-
podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Območja z naravnimi omejitvami Drugo 2.387.203,27

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

M04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, 
povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-
podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Območja z naravnimi omejitvami Gorska območja 472.289,57

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

M04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, 
povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-
podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Območja z naravnimi omejitvami Posebno 0,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodovM04

4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 

O1 - Skupni javni izdatki Razen območij z naravnimi omejitvami 10.513.732,80



161

prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, 
povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-
podnebnih ciljev

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v 
predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov

4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

M04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, 
povezane z doseganjem kmetijsko-
okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Skupaj 13.373.225,64

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na podeželskih 
območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj 
majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki 
trajno prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O1 - Skupni javni izdatki Območja z naravnimi omejitvami Drugo 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na podeželskih 
območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj 
majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki 
trajno prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O1 - Skupni javni izdatki Območja z naravnimi omejitvami Gorska območja 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete

M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na podeželskih 
območjih

O1 - Skupni javni izdatki Območja z naravnimi omejitvami Posebno 0,00
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6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj 
majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki 
trajno prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na podeželskih 
območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj 
majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki 
trajno prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O1 - Skupni javni izdatki Razen območij z naravnimi omejitvami 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na podeželskih 
območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj 
majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in 
razvoj nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so upravičeni do 
sodelovanja v shemi za male kmete in ki 
trajno prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O1 - Skupni javni izdatki Skupaj 0,00
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11.c2) Preglednica C1.2 – KUMULATIVNO

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1
Kumul 
2014 – 

2015

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki 28.766.316,03

M10 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti O1 - Skupni javni izdatki od tega Natura 2000 11.408.198,39

M15 15.1 – plačilo za gozdarsko-okoljske in podnebne obveznosti O1 - Skupni javni izdatki

M15 15.1 – plačilo za gozdarsko-okoljske in podnebne obveznosti O1 - Skupni javni izdatki od tega Natura 2000
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11.c3) Preglednica C1.3 – KUMULATIVNO

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1
Kumul 
2014 – 

2015

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

10.2 – Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 
genskih virov v kmetijstvu

12.1 – Izplačilo nadomestil za kmetijska območja Natura 
2000

12.2 – Izplačilo nadomestil za gozdna območja Natura 2000

12.3 – Izplačilo nadomestil za kmetijska območja, vključena 
v načrte upravljanja povodja

13.1 – Izplačilo nadomestil v gorskih območjih

13.2 – Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo 
pomembne naravne omejitve

13.3 – Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi 
omejitvami

14.1 – Plačilo za dobrobit živali 

O1 - Skupni javni izdatki 50.694.910,42

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

10.2 – Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 
genskih virov v kmetijstvu

12.1 – Izplačilo nadomestil za kmetijska območja Natura 
2000

12.2 – Izplačilo nadomestil za gozdna območja Natura 2000

12.3 – Izplačilo nadomestil za kmetijska območja, vključena 
v načrte upravljanja povodja

13.1 – Izplačilo nadomestil v gorskih območjih

13.2 – Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo 
pomembne naravne omejitve

13.3 – Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi 
omejitvami

14.1 – Plačilo za dobrobit živali 

O1 - Skupni javni izdatki od tega ekološka kmetijska gospodarstva 3.560.088,01
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11.c4) Preglednica C2.1: Spremljanje učinkov, razdeljenih po starosti in spolu – KUMULATIVNO

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1 Razsežnost 2 Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje

Kumul 
2014 – 

2015

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P2 2A 11,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P2 2A 1,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P2 2A 11,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P2 2A 0,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P2 2A 0,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P2 2A 23,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P2 2B

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P2 2B

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P2 2B

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P2 2B

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P2 2B

M04 4.1 – Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P2 2B 0,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P3
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M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P3

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P3

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P3

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P3

M04 4.1 – Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P3 0,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P4

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P4

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P4

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P4

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P4

M04 4.1 – Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P4 0,00

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P5

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P5

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P5

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P5

M04 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P5
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M04 4.1 – Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P5 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P2 2A

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P2 2A

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P2 2A
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6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P2 2A

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P2 2A

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi 
za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P2 2A 0,00

M06
6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P2 2B 0,00
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6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P2 2B 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P2 2B 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P2 2B 0,00
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6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P2 2B 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi 
za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P2 2B 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

M06

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P3



171

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P3

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P3

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

M06

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P3
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6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P3

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi 
za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P3 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P4
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svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P4

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P4

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P4
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6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P4

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi 
za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P4 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P5

M06
6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P5
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6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P5

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P5

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

M06 6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P5
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6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi 
za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P5 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Moški P6 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

M06

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (> 40) Ženske P6 0,00
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6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Moški P6 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Starost (≤ 40) Ženske P6 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

M06

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

drugi neposamezniki P6 0,00



178

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi za 
male kmete in ki trajno prenesejo 
svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
nekmetijske dejavnosti na 
podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za 
razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

M06

6.5 – Plačila kmetom, ki so 
upravičeni do sodelovanja v shemi 
za male kmete in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko 
gospodarstvo na drugega kmeta

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

Skupaj P6 0,00
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11.c5) Preglednica C2.2: Spremljanje učinkov, razdeljenih po vrstah kmetijskih panog – KUMULATIVNO

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1
Kumul 
2014 – 

2015

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Kmetijske rastline 715.215,76

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Zrnojeda živina 1.016.543,34

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Hortikultura 0,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Mleko 2.856.829,74

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Mešano (kmetijske rastline in živina) 81.667,03

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Nekmetijski sektor (živilska industrija ...) 991.698,57

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki druga pašna živina 531.665,99
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4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki drugi trajni nasadi 797.323,73

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Vino 582.612,25

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Skupaj 7.573.556,41

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij Kmetijske rastline 2,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij Zrnojeda živina 3,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij Hortikultura 0,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij Mleko 8,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij Mešano (kmetijske rastline in živina) 2,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
M04 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 

kmetijskih proizvodov
O3 - Število podprtih operacij Nekmetijski sektor (živilska industrija ...) 4,00
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4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij druga pašna živina 5,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij drugi trajni nasadi 9,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij Vino 6,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij Skupaj 39,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki Kmetijske rastline 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki Zrnojeda živina 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki Hortikultura 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
M06

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
O1 - Skupni javni izdatki Mleko 0,00
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na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki Mešano (kmetijske rastline in živina) 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki Nekmetijski sektor (živilska industrija ...) 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki druga pašna živina 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki drugi trajni nasadi 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki Vino 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 
kmetij

M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki Skupaj 0,00

M06 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete O3 - Število podprtih operacij Kmetijske rastline 0,00
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6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij Zrnojeda živina 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij Hortikultura 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij Mleko 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij Mešano (kmetijske rastline in živina) 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij Nekmetijski sektor (živilska industrija ...) 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij druga pašna živina 0,00

M06 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete O3 - Število podprtih operacij drugi trajni nasadi 0,00
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6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij Vino 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 
kmetij

M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij Skupaj 0,00
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11.c6) Preglednica C2.3: Spremljanje učinkov, razdeljenih po velikosti – KUMULATIVNO

Ukrep Podukrep Kazalnik Razsežnost 1
Kumul 
2014 – 

2015

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki < 5 Ha 5.075,17

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki od >= 10 HA do < 20 Ha 428.964,85

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki od >= 20 HA do < 50 Ha 2.245.723,08

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki od >= 5 HA do < 10 Ha 30.404,26

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki >= 50 Ha 2.413.358,48

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O1 - Skupni javni izdatki Skupaj 5.123.525,84

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij < 5 Ha 1,00
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4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij od >= 10 HA do < 20 Ha 5,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij od >= 20 HA do < 50 Ha 6,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij od >= 5 HA do < 10 Ha 2,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij >= 50 Ha 10,00

4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodovM04

4.4 – Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

O3 - Število podprtih operacij Skupaj 24,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki < 5 Ha 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki od >= 10 HA do < 20 Ha 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 

O1 - Skupni javni izdatki od >= 20 HA do < 50 Ha 0,00
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nekmetijskih dejavnosti

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki od >= 5 HA do < 10 Ha 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki >= 50 Ha 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 
kmetij

M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O1 - Skupni javni izdatki Skupaj 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij < 5 Ha 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij od >= 10 HA do < 20 Ha 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij od >= 20 HA do < 50 Ha 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjihM06

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

O3 - Število podprtih operacij od >= 5 HA do < 10 Ha 0,00
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6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske dejavnosti 
na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij >= 50 Ha 0,00

6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.2 – Pomoč za zagon dejavnosti za nekmetijske 
dejavnosti na podeželskih območjih

6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 
kmetij

M06

6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti

O3 - Število podprtih operacij Skupaj 0,00
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11.d) Preglednica D: Napredek pri doseganju ciljev 

Approved operations

Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje Kazalnik Ukrep Podukrep

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015)

P2 2A O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč M04 M04.1 23,00

P2 2B O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč M04 M04.1

P2 2B O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč M06 M06.1 220,00

P3 3A O4 - Število gospodarstev/upravičencev, ki prejemajo pomoč M03 0,00

P3 3A O9 - Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih shemah M09 0,00

P3 3A O9 - Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih shemah M16 M16.4 0,00

P5 5B O2 - Skupne naložbe M04

P5 5B O2 - Skupne naložbe M07

P5 5C O2 - Skupne naložbe M04

P5 5C O2 - Skupne naložbe M06

P5 5C O2 - Skupne naložbe M07

P5 5C O2 - Skupne naložbe M08 M08.6
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Realised targets

Prednostna 
naloga

Prednostno 
področje Kazalnik Razsežnost 1

Na podlagi 
zaključenega 

doseženega 
cilja *

P1 1A
T1 - T1: Odstotek izdatkov po členih 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 
v povezavi s celotnimi izdatki za program za razvoj podeželja (prednostno 
področje 1A)

0,03

P1 1B
T2 - T2: Skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa 
sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) (skupine, mreže/grozdi, 
pilotni projekti ...) (prednostno področje 1B)

0,00

P1 1C T3 - T3: Skupno število usposobljenih udeležencev v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 1C) 1.146,00

P2 2A
T4 - T4: Odstotek kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj 
podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno 
področje 2A)

0,03

P2 2B
T5 - T5: Odstotek kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim 
načrtom / naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom za razvoj 
podeželja (prednostno področje 2B)

0,00

P3 3A
T6 - T6: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za 
sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih 
verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev (prednostno področje 3A)

0,00

P3 3B T7 - T7: Odstotek kmetijskih gospodarstev, ki sodelujejo v shemah za 
obvladovanje tveganja (prednostno področje 3B)

P4 4A
T8N - Gozd / druge gozdne površine, za katere so bile sklenjene pogodbe o 
upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti (ha) (prednostno področje 
4A)

P4 4A
T8 - T8: Odstotek gozda / drugih gozdnih površin, za katere so bile sklenjene 
pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti (prednostno 
področje 4A)

0,00

P4 4A
T9N - Kmetijska zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju 
za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin (ha) (prednostno področje 
4A)

199.610,24

P4 4A
T9 - T9: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o 
upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin (prednostno 
področje 4A)

33,15

P4 4B T10N - Kmetijska zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe o 
upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (ha) (prednostno področje 4B) 134.098,84

P4 4B T10 - T10: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe 
o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B) 22,27

P4 4B T11N - Gozdarska zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe o 
upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (ha) (prednostno področje 4B)

P4 4B T11 - T11: Odstotek gozdarskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe 
o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B) 0,00
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P4 4C
T12N - Kmetijska zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe o 
upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (ha) 
(prednostno področje 4C)

190.101,92

P4 4C
T12 - T12: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe 
o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal 
(prednostno področje 4C)

31,57

P4 4C
T13N - Gozdarska zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe o 
upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (ha) 
(prednostno področje 4C)

P4 4C
T13 - T13: Odstotek gozdarskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe 
o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal 
(prednostno področje 4C)

0,00

P5 5A T14 - T14: Odstotek namakanega zemljišča, ki bo prešlo na učinkovitejši 
namakalni sistem (prednostno področje 5A)

P5 5B T15 - T15: Skupne naložbe za energetsko učinkovitost (prednostno področje 
5B)

P5 5C T16 - T16: Skupne naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
(prednostno področje 5C)

P5 5D T17 - T17: Odstotek GVŽ, ki jih zadevajo naložbe v upravljanje živine za 
zmanjševanje emisij TGP in/ali amoniaka (prednostno področje 5D)

P5 5D
T18N - Kmetijska zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe o 
upravljanju za zmanjševanje emisij TGP in/ali amoniaka (ha) (prednostno 
področje 5D)

P5 5D
T18 - T18: Odstotek kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe 
o upravljanju za zmanjševanje emisij TGP in/ali amoniaka (prednostno 
področje 5D)

0,00

P5 5E T19N - Kmetijska in gozdna zemljišča v upravljanju za spodbujanje 
sekvestracije/shranjevanja ogljika (ha) (prednostno področje 5E)

P5 5E
T19 - T19: Odstotek kmetijskih in gozdnih zemljišč, za katera so bile 
sklenjene pogodbe za prispevanje k sekvestraciji in shranjevanju ogljika 
(prednostno področje 5E)

0,00

P6 6A T20 - T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno 
področje 6A) Moški 0,00

P6 6A T20 - T20: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno 
področje 6A) Ženske 0,00

P6 6B T21 - T21: Odstotek podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah 
lokalnega razvoja (prednostno področje 6B) 0,00

P6 6B T22N - Neto prebivalstvo, deležno izboljšanih storitev 0,00

P6 6B T22 - T22: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega izboljšanih 
storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B) 0,00

P6 6B T23 - T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) 
(prednostno področje 6B) Moški 0,00

P6 6B T23 - T23: Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (Leader) 
(prednostno področje 6B) Ženske 0,00

P6 6C T24N - Neto prebivalstvo, deležno izboljšanih storitev 0,00
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P6 6C T24 - T24: Odstotek podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali 
izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno področje 6C) 0,00
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11.e) Preglednica E: Spremljanje prehodnih ukrepov – LETNO

Ukrep Ukrep (koda) na podlagi Uredbe (ES) 
št. 1698/2005 (DM = ukinjen ukrep)

Skupni javni izdatki 
(v EUR)

M01 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja (člen 14) 331, 111 0,00

M02 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah 
(člen 15) 114, 115 0,00

M03 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (člen 16) 132, 133 0,00

M04 – Naložbe v osnovna sredstva (člen 17) 216, 121, 125, 123 13.373.225,64

M05 – Obnova potenciala kmetijske proizvodnje, prizadetega zaradi naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ter 
uvajanje ustreznih preventivnih ukrepov (člen 18) 126

M06 – Razvoj kmetij in podjetij (člen 19) 112, 141, 311,312,313 0,00

M07 – Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (člen 20) 321, 322, 323 0,00

M08 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (členi 21–26) 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 134.702,66

M09 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (člen 27) 142 0,00

M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (člen 28) 214 28.766.316,03

M11 – Ekološko kmetovanje (člen 29) 214 10.006.712,18

M12 – Plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah (člen 30) 213, 224

M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (člen 31) 211, 212 3.286,21

M14 – Dobrobit živali (člen 33) 215

M15 – Gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov (člen 34) 225

M16 – Sodelovanje (člen 35) 124

M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (člen 35 Uredbe (EU) št. 
1303/2013) 411, 412, 413, 421, 431 0,00

DM 113 0,00

DM 131

DM 341
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11.f) Preglednica F: Doseganje kazalnikov za okvir uspešnosti

11.f1) Preglednica F1: Kazalniki za okvir uspešnosti

Applicable Prednostna naloga Kazalnik

Doseženi kazalniki 
za okvir 
uspešnosti (Leto 
{0}* (A)

Dopolnilna 
sredstva za 
prilagoditev (B)

Izračunana 
stopnja uspešnosti 
(LETO 2015)** 
(C)=(A–B)/E

Mejnik 2018 (iz 
programa razvoja 
podeželja) (D)

Cilj 2023 (iz 
programa razvoja 
podeželja) (E)

 X P2 Skupni javni 
izdatki P2 (EUR)

11.069.676,35 4.95% 15% 223.621.866,81

P2 Število kmetijskih 
gospodarstev s 
podporo programa 
za razvoj podeželja 
za naložbe v 
prestrukturiranje 
ali posodabljanje 
(prednostno 
področje 2A) + 
gospodarstva s 
poslovnim 
razvojnim 
načrtom/naložbami 
za mlade kmete, 
podprtimi s 
programom za 
razvoj podeželja 
(prednostno 
področje 2B)

23,00 0.46% 4.991,00

 X P3 Skupni javni 
izdatki P3 (EUR)

3.885.001,47 3.81% 20% 101.898.082,70

P3 Število podprtih 
kmetijskih 

0,00 0% 1.230,00



195

gospodarstev, ki 
prejemajo podporo 
za sodelovanje v 
shemah kakovosti, 
na lokalnih 
trgih / v kratkih 
dobavnih verigah 
ter skupinah 
proizvajalcev 
(prednostno 
področje 3A) 

P3 Število kmetijskih 
gospodarstev, ki 
sodelujejo v 
shemah za 
obvladovanje 
tveganja 
(prednostno 
področje 3B)

0,00

 X P4 Skupni javni 
izdatki P4 (EUR)

54.275.455,94 9.44% 40% 575.211.499,00

P4 Kmetijska 
zemljišča, za 
katera so bile 
sklenjene pogodbe 
o upravljanju za 
podpiranje biotske 
raznovrstnosti (ha) 
(prednostno 
področje 4A) + za 
izboljšanje 
upravljanja voda 
(ha) (prednostno 
področje 4B) + za 

254.774,56 52.97% 481.000,00
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izboljšanje 
upravljanja tal 
in/ali 
preprečevanje 
erozije tal (ha) 
(prednostno 
področje 4C)

P6 Število podprtih 
operacij za 
izboljšanje 
osnovnih storitev 
in infrastrukture na 
podeželskih 
območjih 
(prednostni 
področji 6B in 6C)

0,00 0% 10,00

 X P6 Skupni javni 
izdatki P6 (EUR)

134.702,66 0.08% 15% 167.991.551,25

 X P6 Prebivalstvo, 
vključeno v 
lokalne akcijske 
skupine 
(prednostno 
področje 6B)

0,00 0% 100% 1.350.000,00
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11.f2) Preglednica F2: Alternativni kazalniki za okvir uspešnosti

Applicable Prednostna 
naloga

Kazalnik Doseženi 
kazalniki za okvir 
uspešnosti (Leto 
{0}* (A)

Dopolnilna 
sredstva za 
prilagoditev (B)

Izračunana 
stopnja 
uspešnosti (LETO 
2015)** (C)=(A–
B)/E

Mejnik 2018 (iz 
programa razvoja 
podeželja) (D)

Cilj 2023 (iz 
programa razvoja 
podeželja) (E)

 X P2 Število 
kmetijskih 
gospodarstev s 
podporo 
programa za 
razvoj podeželja 
za naložbe v 
prestrukturiranje 
ali 
posodabljanje 
(2A) 

23,00 0.92% 20% 2.491,00

 X P3 Število podprtih 
operacij v 
predelavo in 
trženje in/ali 
razvoj 
kmetijskih 
proizvodov 
(3A)

15,00 4.55% 20% 330,00

 X P4 Kmetijske 
površine 
podprte v okviru 
ukrepa M11 
(ha) (4ABC)

38.069,03 69.22% 75% 55.000,00

 X P4 Kmetijske 
površine 

125.381,87 38.02% 100% 329.800,00
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podprte v okviru 
ukrepa M13 
(ha) (4ABC)

 X P6 Število podprtih 
operacij v 
okviru naložb v 
gozdarske 
tehnologijo ter 
predelavo, 
mobilizacijo in 
trženje gozdnih 
proizvodov 
(6A)

2,00 0.88% 35% 228,00
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11.g) Preglednica G: Kazalniki za posamezne programe

11.g1) Preglednica G1: Preglednica posebnih ciljev

RDP
No specific target indicators defined

AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Preglednica G2: Preglednica posebnih učinkov

RDP

Koda Output Indicator Name Measure Prednostno 
področje

Enota Načrtovani 
učinek

Output 
Value 2015

Comments

1.1 Število udeležencev 
usposabljanj iz vsebin 
podnebnih sprememb

M01 P4 Število 66.000,00 0,00

2.1 Število upravičencev, 
deležnih svetovanja iz 
vsebin podnebnih 
sprememb

M02 P4 Število 16.000,00 0,00

8.4 Površina gozdov, na 
katerih so bila opravljena 
dela odprave škode in 
obnove gozda

M08 P4 Ha 13.000,00 0,00

AIR
No specific output indicators defined
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12. DOKUMENTI

Naslov dokumenta Vrsta dokumenta Datum 
dokumenta

Lokalni 
sklic

Referenčna 
številka 

Komisije

Kontrolna 
vrednost

Datoteke Datum 
pošiljanja

Pošiljatelj

Poročilo o izvajanju 
finančnih instrumentov v 
letih 2014 in 2015

Poročilo o izvajanju 
finančnih instrumentov

05-08-2016 Ares(2016)4165609 3064714674 Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov v 
letih 2014 in 2015

05-08-2016 ngorista

Povzetek letnega poročila o 
izvajanju PRP 2014-2020 za 
leti 2014 in 2015 za 
državljane

Povzetek za državljane 05-08-2016 Ares(2016)4165609 2818605222 Povzetek letnega poročila o izvajanju PRP 
2014-2020 za leti 2014 in 2015 za državljane

05-08-2016 ngorista

AIR Financial Annex 
2014SI06RDNP001

Financial annex (System) 01-08-2016 Ares(2016)4165609 1719264662 AIRfinancialAnnex2014SI06RDNP001_sl.pdf 05-08-2016 ngorista
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