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1. GLAVNE INFORMACIJE O IZVAJANJU PROGRAMA IN NJEGOVIH PREDNOSTNIH NALOG

1.a) Finančni podatki

Glej priložene dokumente

1.b) Splošni kazalniki in kazalniki za posamezne programe ter količinsko opredeljene ciljne vrednosti

1.b1) Pregled napredka

Prednostno področje 1A

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 0,12 3,07

2014-2016 0,05 1,28

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)

2014-2015 0,03 0,77

3,91

Prednostno področje 1B

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017

2014-2016

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) 2014-2015

60,00

Prednostno področje 1C

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 29.193,00 29,02

2014-2016 10.924,00 10,86

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

2014-2015 1.146,00 1,14

100.600,00
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Prednostno področje 2A

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 1,26 44,03 0,39 13,63

2014-2016 0,14 4,89

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

2014-2015 0,03 1,05 0,03 1,05

2,86

Ukrep Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 317.781,68 16,95 295.314,94 15,75 1.875.000,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 74.944.574,08 56,90 17.161.400,09 13,03 131.704.554,31

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 8.767.312,50

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 75.262.355,76 46,36 17.456.715,03 10,75 162.346.866,81

Prednostno področje 2B

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 1,12 32,42 0,77 22,29

2014-2016 0,76 22,00

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

2014-2015 0,30 8,69

3,45

Ukrep Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 27.873,34 4,46 27.239,86 4,36 625.000,00

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 30.774.000,00 50,74 14.778.960,00 24,37 60.650.000,00

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 30.801.873,34 50,27 14.806.199,86 24,16 61.275.000,00
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Prednostno področje 3A

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 12,80 66,96 5,54 28,98

2014-2016

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) 2014-2015

19,12

2014-2017 2,00 20,00

2014-2016 1,00 10,00

Odstotek živilskopredelovalnih podjetij 
s podporo programa za razvoj 
podeželja za naložbe v 
predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov (%)

2014-2015

10,00

Ukrep Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 340.725,75 6,20 136.416,94 2,48 5.500.000,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 813.518,96 27,44 564.488,27 19,04 2.964.690,00

M03 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 1.947.152,02 57,27 183.424,60 5,39 3.400.000,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 15.716.779,10 21,02 4.244.806,61 5,68 74.761.261,70

M09 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.950,00

M14 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 15.477.449,82 47,57 8.234.881,81 25,31 32.533.333,33

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771.750,00

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 34.295.625,65 27,40 13.364.018,23 10,68 125.158.985,03
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Prednostna naloga P4

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 40,95 130,48

2014-2016 36,03 114,80

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

2014-2015 31,57 100,59

31,38

2014-2017 39,74 137,54

2014-2016 34,91 120,82

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

2014-2015 22,27 77,08

28,89

2014-2017 44,22 133,82

2014-2016 38,53 116,60

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

2014-2015 33,15 100,32

33,05

Ukrep Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 575.648,62 12,79 240.008,48 5,33 4.500.000,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 619.325,68 7,94 76.130,36 0,98 7.803.310,00

M08 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 881.487,48 4,31 754.604,19 3,69 20.454.400,00

M10 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 118.304.003,18 58,10 81.934.154,81 40,24 203.607.386,67

M11 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 40.880.499,50 62,60 26.326.956,09 40,32 65.300.000,00

M13 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 126.312.049,55 47,50 120.443.301,15 45,29 265.933.333,33

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5.617.500,00

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 287.573.014,01 50,17 229.775.155,08 40,09 573.215.930,00

Prednostno področje 6A

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017

2014-2016
T20: Delovna mesta, ustvarjena s 
podprtimi projekti (prednostno 
področje 6A)

2014-2015

350,00

Ukrep Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 184.877,81 0,44 184.877,81 0,44 42.361.333,33

M08 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 15.005.930,70 38,45 3.587.164,51 9,19 39.026.666,67

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.937,50

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 15.190.808,51 18,24 3.772.042,32 4,53 83.293.937,50
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Prednostno področje 6B

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017

2014-2016
T23: Delovna mesta, ustvarjena s 
podprtimi projekti (Leader) 
(prednostno področje 6B)

2014-2015

66,00

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2017 69,00 105,23

2014-2016 69,00 105,23

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

2014-2015

65,57

Ukrep Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

M19 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 16.426.509,51 30,78 1.403.621,73 2,63 53.365.614,45

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 16.426.509,51 30,78 1.403.621,73 2,63 53.365.614,45

Prednostno področje 6C

Navedba ciljnega kazalnika Obdobje
Na podlagi 

odobritev (če je 
relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

1,70

Ukrep Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

M07 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 119.875,43 1,20 119.875,43 1,20 10.000.000,00

Skupaj O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 119.875,43 1,20 119.875,43 1,20 10.000.000,00



9

1.c) Ključne informacije o izvajanju PRP na podlagi podatkov iz a) in b) po prednostnih področjih

Pojasnilo: pri uporabi izraza "izplačana sredstva" gre za podatek o skupnih javnih izdatkih, kar pomeni 
skupni znesek izplačil (EKSRP + druga javna sredstva).

 

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 M01-Prenos znanja in dejavnosti informiranja, M02-
Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah in M16-Sodelovanje.

1.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Ukrep se izvaja v okviru dveh podukrepov M01.1-Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti in M01.2-Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

1.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(v nadaljnjem besedilu PRP 2014–2020) na voljo 11.500.000 €. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 
11,0 % (1.262.029,39 €), izplačanih pa 6,1 % (698.980,22 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo objavljenih 18 javnih naročil, za 16 od njih so bile podpisane pogodbe z 
izvajalci. Izplačanih je bilo 10 javnih naročil za 44 vsebin.

1.1.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 1.000.000,00 €. Do konca leta 2017 se 
podukrep še ni izvajal.

1.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za 
zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

V okviru tega ukrepa se izvaja en podukrep: M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja.

1.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 10.768.000,00 €. Do konca leta 2017 je bilo 
odobrenih 13,3 % (1.432.844,64 €), izplačanih pa 5,9 % (640.618,63 €) razpoložljivih sredstev za ta 
podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo objavljenih 11 javnih naročil, za sedem od njih so bile podpisane pogodbe z 
izvajalci. Izplačanih je bilo pet javnih naročil za 47 vsebin. Na ravni odobrenih javnih naročil se je 6.358 
udeležencev udeležilo različnih svetovanj, in sicer s področij priprave in izdelave programov dobrobiti 
živali (872 udeležencev), izdelave načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode 
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ekološkega kmetovanja (437 udeležencev) ter izdelave programov aktivnosti (5.049 udeležencev). Na 
ravni izplačanih javnih naročil je podatek o skupnem številu udeležencev 1.298.

1.1.3 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.062.500,00 €. Do konca leta 2017 sta bila 
objavljena dva javna razpisa in razpisanih 2,8 mio €, medtem ko odobrenih in izplačanih sredstev za ta 
ukrep še ni bilo.

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 v okviru izplačil za  ukrepe M01, M02 in 
M16.

Do konca leta 2017 je bila na tem prednostnem področju dosežena ciljna vrednost sledeča: na ravni 
odobrenih vlog 0,24 %, izplačanih vlog pa 0,12 %.

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 M16-Sodelovanje.

1.2.1 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.062.500,00 €. Do konca leta 2017 sta bila 
objavljena prva dva javna razpisa, in sicer za podukrep M16.4: 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, na katerega je prispelo 16 vlog v višini 971.537 € zaprošenih sredstev ter za podukrep 
M16.9: 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, na 
katerega je prispelo 37 vlog v višini 1.571.419 € zaprošenih sredstev. Do konca leta 2017 za oba javna 
razpisa odločbe še niso bile izdane.

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 M16. Do konca leta 2017 na tem prednostnem 
področju še ni bilo podprtih operacij sodelovanja.

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

K prednostnemu področju 1C prispeva ukrep M01-Prenos znanja in dejavnosti informiranja.

1.3.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
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1.3.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2017 objavljenih 18 javnih naročil, za 16 od njih so bile 
podpisane pogodbe z izvajalci. Deset javnih naročil za 44 vsebin je bilo tudi izplačanih.

Glede na izplačana javna naročila je skupaj 29.193 udeležencev zaključilo usposabljanje v višini 3.118 ur 
usposabljanj na področju gozdarstva za varno delo v gozdu, usposabljanja za izvajanje ukrepov 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in dobrobit živali ter usposabljanja 
namenjena mladim prevzermnikom kmetij.

1.3.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 1.000.000,00 €. V obdobju do konca leta 2017 
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 100.600 udeležencev usposabljanj do leta 2023. 
Do konca leta 2017 je bilo na tem prednostnem področju glede na odobrene vloge doseženih 42,5 % 
ciljne vrednosti (42.786 udeležencev), glede na izplačane vloge pa 29,02 % ciljne vrednosti (29.193 
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 M01-Prenos znanja in dejavnosti informiranja, podukrep 
M04.1-Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), podukrep M04.3-
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva 
in gozdarstva, podukrep M06.3-Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij ter ukrep 
M16-Sodelovanje.

2.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 1.235.000,00 €. Do 
konca leta 2017 je bilo odobrenih 25,7 % (317.781,68 €) razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 23,9 % 
(295.314,94 €) razpoložljivih sredstev za ta podukrep za to prednostno področje.

V okviru podukrepa M01.1 sta bili do konca leta 2017 za prednostno področje 2A izplačani in zaključeni 
dve javni naročili za štiri vsebine, in sicer:

 »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 2015« v višini 146.481,29 €. 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 
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višini 128 ur usposabljanja in 742 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v višini 688 ur 
usposabljanja.

»Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu za leto 2016 « (osnovni tečaj) v višini 
148.833,66 €. V okviru tega javnega naročila se je usposobilo skupaj 1.080 upravičencev v skupni višini 
768 ur usposabljanja. Od tega je 375 upravičencev zaključilo usposabljanje s področja varnega dela s 
traktorjem v višini 128 ur usposabljanja in 705 upravičencev s področja varnega dela z motorno žago v 
višini 640 ur usposabljanja.

Skupaj je 2.226 upravičencev zaključilo usposabljanje v višini 1.584 ur usposabljanj.

2.1.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 640.000,00 €. V 
obdobju do konca leta 2017 se podukrep ni izvajal.

2.1.2 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva

V okviru prednostnega področja 2A se izvajata dva podukrepa: M04.1-Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva in M04.3-Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

2.1.2.1 Podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.1 namenjenih 98.633.956,36 €.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v okviru PRP 2007–2013 
je bilo do konca leta 2017 izplačanih 32 vlog v skupni višini 5.933.384,11 €, kar predstavlja 6,0 % 
razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo objavljenih sedem javnih razpisov zaprtega tipa v višini 93,0 mio €. Skupno je 
bilo za zaključene javne razpise izdanih 946 odločb in odobrenih 51.091.597 € sredstev. Z upoštevanjem 
izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PRP 2007–
2013 je bilo skupaj odobreno 57.024.981 € oz. 57,8 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa. Povprečna 
višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 54.008 €. Skupna višina celotne vrednosti odobrenih naložb je 
148.726.934 €, t.j. povprečno 157.217 € na vlogo. Izplačanih je bilo 259 vlog in 4.719.897 € sredstev; z 
upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 121 PRP 2007–2013 je bilo skupaj 
izplačanih 291 vlog (oz. 281 kmetijskih gospodarstev) in 10.653.281 € sredstev.

Glede na status vlagatelja pri odobrenih vlogah prevladujejo kmetije (94,9 %), sledijo gospodarske 
družbe (3,3 %), medtem ko so javni zavodi, s.p. ter zadruge zastopane pod 1,0 %. Največji delež 
odobrenih sredstev so prejele kmetije (91,4 %),  gospodarske družbe pa 6,9 %.

Glede na sektor pridelave je bilo največ odobrenih vlog na področju govedoreje-mleko (22,1 %), sledijo 
vloge s področja pašna živina - govedoreja: krave dojilje, goveji pitanci, reja telet (17,8 %), mešana 
proizvodnja s prevladujočo živalsko proizvodnjo (13,2 %), poljščine (8,0 %), mešana proizvodnja s 
prevladujočo rastlinsko proizvodnjo (7,0 %), trajni nasadi - sadovnjaki (7,6 %), govedoreja-meso-pitanci 
(4,0 %), prašiči pitanci (3,7 %), vrtnine - zelenjadarstvo (2,9 %), trajni nasadi-hmeljišča (2,5 %) ter trajni 
nasadi - vinogradi (2,0 %); ostali sektorji so imeli pod 2 % odobrenih vlog. Največji delež odobrenih 
sredstev je bil za sektor mleko - govedoreja: krave molznice (28,3 %) ter za sektor z mešano proizvodnjo 
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s prevladujočo živalsko proizvodnjo (17,6 %), sledijo poljščine (8,1 %), pašna živina - govedoreja: krave 
dojilje, goveji pitanci, reja telet (7,0 %), trajni nasadi - sadovnjaki (6,5 %), mešana proizvodnja s 
prevladujočo rastlinsko proizvodnjo (4,9 %), vrtnine - zelenjadarstvo (4,7 %), prašiči pitanci (4,4 %), 
trajni nasadi-hmeljišča (3,8 %), govedoreja-meso-pitanci (3,7 %), plemenske svinje in mladice (2,5 %) ter 
perutnina - mesna reja: piščanci pitanci, pitani purani, pitani noji, gojena divjad perjadi (2,3 %); ostali 
sektorji so imeli pod 2 % odobrenih sredstev.

Glede na vrsto prevladujoče naložbe je bilo največ vlog odobrenih za nakup nove kmetijske mehanizacije 
ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin (58,1 %) ter za stroške ureditve ali 
vzdrževanje nepremičnin za kmet. dejavnost, nakup pripadajoče opreme za kmet. proizvodnjo, ureditev 
greznic in čistilnih naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in strojne opreme 
(28,8 %). Slednje področje je prejelo tudi skoraj polovico vseh odobrenih sredstev (49,0 %), sledi nakup 
nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin (39,5 %).

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva na ravni odobrenih vlog je bila 16,2 ha KZU, najmanjša 
kmetija je bila velikosti 0,93 ha, največja pa kar 3.419 ha. Skupno je bilo v izvajanje ukrepa vključenih 
46.089 ha KZU, kar predstavlja 7,6 % glede na vsa KZU v Sloveniji po podatkih iz zajema rabe tal. 
Skupni obseg PDM na KMG na ravni odobrenih vlog je 1.026 PDM oz. povprečno 1,1 PDM/KMG.

Pri 36,0 % odobrenih vlog so bila KMG vključena v eno od shem, med njimi največ v shemo ekološke 
proizvodnje: pridelava, pridelava in predelava (25,4 %).

41 % odobrenih vlog je bilo za mlade prevzemnike kmetij. 23 % odobrenih vlog je bilo takih, katerih 
naložba je namenjena prestrukturiranju, preostalih 77 % pa izboljšanju konkurenčnosti.  Povprečna 
starost fizičnih oseb je 41 let.

2.1.2.2 Podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.3 namenjenih 33.070.597,95 €.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (del ukrepa 122-Izboljšanje gospodarske vrednosti 
gozdov in ukrep 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo 
kmetijstva) je bilo do konca leta 2017 izplačanih 33 vlog v skupni višini 6.088.453,73 €, kar predstavlja 
18,4 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo objavljenih pet javnih razpisov zaprtega tipa za vse operacije v višini 27,5 mio 
€. Skupno je bilo za zaključene javne razpise izdanih 182 odločb in odobrenih 11.831.140 € sredstev. 
Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 65.257 €.

Z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepov 122 in 125 PRP 2007–2013 je bilo 
skupaj odobreno 17.919.593,42 € oz. 54,2 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa. Skupaj je bilo 
izplačano 96 vlog in 6.508.119,42 € sredstev, kar predstavlja 19,7 % vseh razpoložljivih sredstev ukrepa.

OPERACIJA: Ureditev gozdne infrastrukture

Objavljena sta bila dva javna razpisa, drugi po vrsti je bil do konca leta 2017 še odprt. V okviru prvega 
javnega razpisa, ki je bil namenjen ureditvi gozdne infrastrukture (gozdne ceste in vlake), je prispelo 228 
vlog v skupni višini 1.895.598 € zaprošenih sredstev. Do konca leta 2017 je bilo za zaključene javne 
razpise odobrenih 152 vlog in 1.156.577 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na 
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vlogo je bila 7.609 €. Skupna višina celotnih vrednosti naložb je 2.581.157 €, t.j. povprečno 16.981 € na 
vlogo.

Glede na status vlagatelja pri odobrenih vlogah prevladujejo zasebni lastnik gozdov (posamezniki) (96,1 
%), katerim je bilo odobrenih tudi največ sredstev (86,8 %).

Glede na vrsto naložbe se kar dve tretjini vlog nanaša na gradnjo gozdnih vlak. V okviru 1. javnega 
razpisa je podpora PRP 2014–2020 omogočila izgradnjo 171,2 km gozdnih cest in vlak, od tega največ za 
izgradnjo gozdnih vlak (115,4 km).

OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Objavljena sta bila dva javna razpisa, drugi po vrsti je bil do konca leta 2017 še odprt. V okviru prvega 
javnega razpisa je prispelo 32 vlog v skupni višini 11.023.482,07 € zaprošenih sredstev. Do konca leta 
2017 je bilo odobrenih 28 vlog in 9.842.634,47 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih 
sredstev na vlogo je bila 351.522,66 €. Skupna višina celotnih vrednosti odobrenih naložb je 
10.162.063,32 €, t.j. povprečno 362.930,83 € na vlogo. V izvedbo agromelioracij je bilo vključenih 3.318 
ha.

OPERACIJA: Namakanje

V okviru prvega javnega razpisa sta prispeli dve vlogi v skupni višini 856.995,33 € zaprošenih sredstev. 
Do konca leta 2017 sta bili obe vlogi tudi odobreni v višini 831.928,29 € odobrenih sredstev. Povprečna 
višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 415.964,15 €. Skupna višina celotnih vrednosti odobrenih 
naložb je 1.038.333,06 €, t.j. povprečno 519.166,53 € na vlogo. Obe vlogi se nanašata na izgradnjo 
velikega namakalnega sistema, in sicer v osrednjeslovenski regiji v obsegu 78,9 ha, v goriški regiji pa  
6,4 ha (skupaj 85,3 ha).

Na prednostnem področju 2A je bilo v okviru podukrepa 4.1 izplačanih 291 vlog, v okviru podukrepa 4.3 
je bilo izplačanih 96 vlog, kar je v okviru ukrepa 4 skupaj izplačanih 387 vlog.

2.1.3 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru prednostnega področja 2A se izvaja podukrep: M06.3-Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena 
razvoju majhnih kmetij.

2.1.3.1 Podukrep M06.3-Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij

Za podukrep M06.3 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 20.000.000,00 €. V letu 2017 je bil objavljen 
prvi javni razpis v višini 20,0 mio €, ki se je zaprl konec januarja 2018.

2.1.4 Ukrep M16-Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2A na voljo 8.767.312,50 €. Do konca 
leta 2017 še ni bilo objavljenih javnih razpisov.

2.1.5 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 2,86 % podprtih KMG s podporo programa razvoja 
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podeželja do konca leta 2023. Do konca leta 2017 je bilo na tem prednostnem področju podprtih 1,26 % 
KMG glede na odobrene vloge (909 KMG) ter 0,39 % KMG glede na izplačane vloge (281 KMG).

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

K prednostnemu področju 2B prispevata ukrepa M01-Prenos znanja in dejavnosti informiranja in 
podukrep M06.1-Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete ukrepa M06-Razvoj kmetij in podjetij.

2.2.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.2.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Podukrep na prednostnem področju 2B je namenjen usposabljanjem mladih prevzemnikov kmetij.

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2B na voljo 265.000,00 €. V 
okviru javnega naročila »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa M06.1 Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za 
leto 2017« sta bili podprti dve vsebini ter do konca leta 2017 odobrenih 27.873 € (10,5 %) sredstev, 
izplačanih pa 27.240 € (10,3 %) sredstev za ta podukrep za to prednostno področje.

Skupaj je 221 mladih kmetov zaključilo usposabljanje v višini 75 ur usposabljanja s področja vsebin 
ekonomike kmetijskega gospodarstva ter poslovnega povezovanja v kmetijstvu.

2.2.1.2 Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Za podukrep M01.2 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 2B na voljo 360.000,00 €. V 
obdobju do konca leta 2017 se podukrep ni izvajal.

2.2.2 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

V okviru prednostnega področja 2B se izvaja podukrep M06.1-Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete.

2.2.2.1 Podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Za podukrep M06.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 60.650.000,00 €. Do konca leta 2017 je bilo 
odobrenih 50,7 % (30.774.000 €), izplačanih pa 24,4 % (14.778.960 €) razpoložljivih sredstev za ta 
podukrep.

Do konca leta 2017 so bili objavljeni trije javni razpisi zaprtega tipa. Na razpise je prispelo skupaj 970 
vlog, od tega tega 73,7 % na sklopu A (z zaposlitvijo) in 26,3 % na sklopu B (brez zaposlitve). Skupno je 
bilo odobrenih 83,5 % prispelih vlog (izdanih je bilo 810 odločb) in odobrenih 30.774.000,00 € sredstev, 
od tega 26.775.000 € (595 vlog) za sklop A in 3.999.000 € (215 vlog) za sklop B. Povprečna višina 
odobrenih sredstev na vlogo je bila 37.992,59 €. Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 556 mladih 
prevzemnikov.

Večina upravičencev (55,7 %) je v starostni skupini 30 do 40 let. Upravičencev v starostni skupini od 18 
do 29 let je 44,3 %, od teh le 13,8 % v starostni skupini do 23 let. Povprečna starost upravičenca je 30 let, 
upravičenke pa 32 let. Moški prevzemniki predstavljajo 80,5 %,  ženske prevzemnice pa 19,5 % vseh 
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prevzemnikov.

Največ upravičencev (27,7 %) je govedorejcev z mlečno proizvodnjo, sledijo govedorejci z mesno 
proizvodnjo (26,1 %) in mešana rastlinsko živalska proizvodnja (13,5 %).

Skupaj je bilo prenesenih 13.856 ha KZU in 14.448 GVŽ (v povprečju 17,1 ha KZU in 21,2 GVŽ). 
Preneseno je bilo 6.280 ha gozdnih površin (v povprečju 8 ha na prevzemnika) ter 20.136 ha kmetijskih 
površin (povprečno 24,9 ha na prevzemnika).

Izobrazbena struktura upravičencev je za slovenske razmere zelo dobra. Prevladujejo upravičenci s V. 
stopnjo izobrazbe (48,4 %), kar pomeni, da imajo zaključeno štiriletno srednjo šolo. Sledijo upravičenci s 
VI. stopnjo izobrazbe (21,5 %) in  s IV. stopnjo izobrazbe (17,5 %). Le  3,1 % upravičencev ima III. 
stopnjo izobrazbe. Štirje upravičenci imajo izobrazbo VIII/2. stopnje – doktorat in dva VIII/1. stopnjo 
izobrazbe – magisterij.

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 % KMG s poslovnim 
razvojnim načrtom/naložbami za mlade kmete do leta 2023. Do konca 2017 je bilo na tem prednostnem 
področju glede na odobrene vloge podprtih 1,12 % KMG in glede na izplačane vloge 0,77 % KMG.

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 M01.1-Podpora za dejavnosti poklicnega 
usposabljanja in pridobivanja spretnosti, podukrep M02.1-Podpora za pomoč pri uporabi storitev 
svetovanja, ukrep M03-Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, podukrep M04.2-Podpora za 
naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, ukrep M09-Ustanovitev skupin in 
organizacij proizvajalcev, ukrep M14-Dobrobit živali ter ukrep M16-Sodelovanje.

3.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

3.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Podukrep je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepa 
Dobrobit živali kot tudi drugim vsebinam, kjer je zaznano pomanjkanje znanja. Vsebinska področja so 
identificirana tudi na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov s strani udeležencev usposabljanj. 

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 5.500.000,00 €. Do 
konca leta 2017 je bilo odobrenih 340.726 € (6,2 %) razpoložljivih sredstev in izplačanih 136.417 € (2,5 
%) razpoložljivih sredstev.

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2017 za prednostno področje 3A objavljenih šest javnih 
naročil, izplačani pa dve javni naročili za osem vsebin.
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Skupaj je 6.985 udeležencev zaključilo usposabljanje v višini 376 ur usposabljanja.

3.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za 
zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

3.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 2.964.690,00 €. Do 
konca leta 2017 je bilo odobrenih 813.519 € (27,4 %), izplačanih pa 564.488 € (19 %) razpoložljivih 
sredstev.

V okviru podukrepa M02.1 je bilo za prednostno področje 3A objavljenih šest javnih naročil, izplačana 
pa štiri javna naročila za 43 vsebin.

Do konca leta 2017 se je na ravni odobrenih javnih naročil 872 udeležencev udeležilo svetovanj, na ravni 
izplačanih pa 861.

3.1.3 Ukrep M03: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Ukrep se izvaja v podukrepu: M03.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti.

3.1.3.1 Podukrep M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Za podukrep M03.1 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 3.400.000,00 €.

Iz naslova odobrenih vlog ukrepa PRP 2007–2013 (ukrep 133-Podpora skupinam proizvajalcev pri 
dejavnostih informiranja in pospeševanja) je bila do konca leta 2017 izplačana ena vloga v skupni višini 
17.873,52 €, kar predstavlja 0,5 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 133 PRP 
2007-2013 skupaj odobrenih 57,3 % (1.947.152,02 €), izplačanih pa 5,4 % (183.424,60 €) razpoložljivih 
sredstev.

V obdobju od januarja do decembra 2017 je bilo podprtih 4.008 kmetijskih gospodarstev in izplačanih 
165.551,08 €.

Do konca leta 2017 sta bila objavljena dva javna razpisa, zadnji v decembru 2017. Na prvi javni razpis je 
prispelo 86 vlog, odobrenih je bilo 68 vlog. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 28.372 
€.  

Glede na status vlagatelja prevladujejo zadruge (64,7 %), sledijo kmetije (17,7 %) ter gospodarske družbe 
(16,2 %). Prav tako so največji delež odobrenih sredstev dobile zadruge (83,6 %).

Glede na vrsto sheme kakovosti prevladuje izbrana kakovost (94,1 %), sledi ekološka pridelava in 
predelava (4,41 %) in zaščitena geografska označba (1,5 %). Prav tako je največji delež odobrenih 
sredstev dobila izbrana kakovost (99,8 %).

Glede na kategorijo proizvoda prevladuje kategorija meso in drobovina (80,9 %), ki je prav tako pridobila 
največji delež odobrenih sredstev (98,4 %).
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3.1.4 Ukrep M04: Naložbe v osnovna sredstva

V okviru prednostnega področja 3A se izvaja podukrep M04.2-Podpora za naložbe v 
predelavo/trženje/in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.

3.1.4.1 Podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

V programskem obdobju 2014–2020 je podukrepu M04.2 namenjenih 74.761.261,70 € sredstev.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (123-Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim 
proizvodom) je bilo do konca leta 2017 izplačanih 17 vlog v skupni višini 2.822.027,85 €, kar predstavlja 
3,8 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepa 123 PRP 
2007–2013 skupaj odobrenih 95 vlog in 15.716.779,10 € (21,0 %) razpoložljivih sredstev ter izplačanih 
44 vlog v skupni višini 4.244.806,61 € (5,7 %) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 so bili objavljeni trije javni razpisi v višini 45,0 mio €. Na razpise je prispelo skupaj 
226 vlog. Skupno je bilo za zaključene javne razpise odobrenih 78 vlog in 12.894.751,25 € sredstev. 
Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 165.317,32 €, povprečna vrednost naložbe na 
odobreno vlogo pa 640.576,77 €.

Glede na status vlagatelja prevladujejo gospodarske družbe (48,7 %), sledijo nosilci kmetije, ki se 
ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmet. proizvodov (21,8 %) ter nosilci kmetije z dopolnilno dejavnostjo 
(19,2 %), šest je samostojnih podjetnikov in dve zadrugi. Največji delež odobrenih sredstev so dobile 
gospodarske družbe (78,2 %).

Glede na velikost podjetja prevladujejo mikro podjetja (59 %), sledijo velika podjetja (21,8 %) ter majhna 
podjetja (12,8 %), najmanj (pet) pa je bilo srednje velikih podjetij. Največji delež odobrenih sredstev pa 
so dobila velika podjetja (54,2 %), sledijo mikro podjetja (19,9 %), majhna (19,2 %) ter srednja podjetja 
(6,6 %).

Največ odobrenih vlog je bilo glede na prevladujočo vrsto dejavnosti iz sektorja vino (29,5 %) ter mleko 
(14,1 %). Največji delež odobrenih sredstev pa so dobile naložbe iz sektorjev goveje meso (26,2 %) in 
vino (19,3 %).

Z vidika sektorja dejavnosti (vir vhodnih surovin) je bilo 46,2 % vlog odobrenih za kmetijstvo (vir 
vhodne surovine je lastna proizvodnja), sledita živilska industrija (vir vhodne surovine je odkup od 
drugih subjektov) s 37,2 % ter mešani sektor (vir vhodne surovine je lastna proizvodnja in odkup) s 16,7 
% odobrenih vlog. Skoraj polovica odobrenih sredstev (49,2 %) je bila namenjena živilski industriji, 
medtem ko sektorju kmetijstva (25,1 %) in mešanemu sektorju (25,7 %) pripada četrtina sredstev.

Glede na predmet naložbe je bilo največ sredstev namenjenih nakupu opreme (68,0 % odobrenih 
sredstev) ter novogradnjam objektov (20,6 %).

3.1.5 Ukrep M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Za ukrep M09 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 2.227.950,00 € sredstev. V obdobju do konca leta 
2017 se ukrep še ni izvajal.
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3.1.6 Ukrep M14: Dobrobit živali

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu DŽ namenjenih 32.533.333,33 €.

Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 7.316 vlog v skupni višini 8.234.882 €, kar predstavlja 25,3 % 
razpoložljivih sredstev za ta ukrep.

Od leta 2014 se ukrep DŽ izvaja v prašičereji, od leta 2016 naprej v govedoreji in od leta 2017 naprej pri 
drobnici. Trajanje obveznosti za ukrep DŽ je eno leto.

Operacija DŽ – prašiči

Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 555 vlog v skupni višini 4.495.692 €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo največ zahtevkov (303) podprtih za zahtevo za 10 % večjo 
neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane za tekače in pitance, od tega 167 za 
pitance ter 136 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 136 zahtevkov. 131 
zahtevkov je bilo podprtih za zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim 
deležem vlaknine. Za zahtevo za toplotno ugodje je bilo podprtih 90 zahtevkov, za zahtevo za skupinsko 
rejo z izpustom za plemenske svinje in plemenske mladice pa 69. Najmanj zahtevkov je bilo za zahtevo 
za skupinsko rejo z izpustom za pitance, 18.

Največ KMG (86) je podalo eno zahtevo, za vseh šest zahtev pa je podalo zahtevek osem KMG.

V okviru kampanje zbirnih vlog za leto 2017 je vlogo oddalo 256 KMG in izbralo 879 zahtevkov.

Operacija DŽ – govedo

Do konca leta 2017 je bilo izplačanih 6.761 vlog za 71.036 GVŽ v skupni višini 3.739.190 €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je operacijo govedo uveljavljalo 7.483 KMG za 90.009 GVŽ.

Operacija DŽ – drobnica

Vstop v operacijo Drobnica je možen od kampanje zbirnih vlog 2017 naprej.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je operacijo DŽ - drobnica uveljavljalo 601 KMG za 3.892 GVŽ.

3.1.7 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 3A na voljo 3.771.750,00 € sredstev. 
V obdobju do konca leta 2017 je bil objavljen prvi javni razpis iz naslova podukrepa 16.4, vendar še ni 
bilo odobrenih in izplačanih sredstev. Višina razpisanih v okviru prvega javnega razpisa je bila 1,8 mio €, 
višina zaprošenih sredstev pa 971.537 €.

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 
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organizacijah je prek shem kakovosti, lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter skupin/organizacij 
proizvajalcev, podpreti 19,12 % KMG do leta 2023. Do konca leta 2017 je bilo na tem prednostnem 
področju glede na odobrene vloge doseženih 12,82 % in glede na izplačane vloge 5,54 % ciljne vrednosti.

Načrtovani cilj posebnega ciljnega kazalnika »Odstotek živilskopredelovalnih podjetij s podporo 
programa za razvoj podeželja za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov« je 
podpreti 10 % živilskopredelovalnih podjetij do leta 2023.  Do konca leta 2017 je bilo na ravni odobrenih 
vlog v okviru M04.2 podprtih 4,4 % (oz. 28 podjetij), na ravni izplačanih vlog pa 2,0 % (oz. 13) 
živilskopredelovalnih podjetij v Sloveniji.

4 Prednostna naloga P4: Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s 
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 M01.1-Podpora za 
dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, podukrep M02.1-Podpora za pomoč pri 
uporabi storitev svetovanja, podukrep M08.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ukrep M10-Kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila, ukrep M11-Ekološko kmetovanje in ukrep M16-Sodelovanje. Ukrep M13-Plačila območjem z 
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami prispeva le k prednostnemu področju 4A.

4.1.1 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja

4.1.1.1 Podukrep M01.1: Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za podukrep M01.1 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 4.500.000,00 € 
sredstev. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 575.649 € (12,8 %) razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 
240.008 € (5,3 %) razpoložljivih sredstev.

V okviru podukrepa M01.1 je bilo do konca leta 2017 objavljenih devet javnih naročil (vsebine: redna in 
predhodna usposabljanja KOPOP ter usposabljanja za ukrep EK), izplačanih pa pet javnih naročil za 30 
vsebin. Do konca leta 2017 se je v okviru 4. prednostne naloge skupaj usposabljalo 19.761 udeležencev v 
višini 1.083 ur usposabljanja.

4.1.2 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za 
zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

4.1.2.1 Podukrep M02.1: Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Za podukrep M02.1 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 7.803.310,00 € 
sredstev. Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 619.326 € (7,9 %) razpoložljivih sredstev, izplačanih pa 
76.130 € (1,0 %) razpoložljivih sredstev.
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V okviru podukrepa M02.1 je bilo za 4. prednostno nalogo objavljenih pet javnih naročil (izdelava načrta 
preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelava programov 
aktivnosti, izvedba individualnih svetovanj za ukrepa EK in KOPOP), izplačano pa eno javno naročilo za 
štiri vsebine.

Do konca leta 2017 se je na ravni odobrenih javnih naročil 5.486 udeležencev udeležilo svetovanj, na 
ravni izplačanih pa 437.

4.1.3 Ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

V okviru 4. prednostne naloge se izvaja podukrep: M08.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

4.1.3.1 Podukrep M08.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih 
nesreč in katastrofičnih dogodkov

Za podukrep M08.4 je v okviru PRP 2014–2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 20.454.400,00 € 
sredstev.

Do konca leta 2017 sta bila objavljena dva javna razpisa odprtega tipa za operaciji ureditev gozdnih vlak 
in dela za odpravo škode in obnovo gozda. Na podlagi objavljene uredbe je Zavod za gozdove objavil 
javno naročilo za nakup sadik gozdnega drevja.

Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 249 vlog v skupni višini 881.488 €, kar predstavlja 4,3 % 
razpoložljivih sredstev za ta podukrep. Skupno je bilo izplačano 754.604,19 € sredstev oz. 3,7 % 
razpoložljivih sredstev.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih (izplačanih) 175 upravičencev, od tega 80 iz naslova operacije Dela za 
odpravo škode in obnove gozda, 94 iz naslova Ureditve gozdnih vlak ter en iz naslova Nakupa sadik 
gozdnega drevja.

Operacija: Ureditev gozdnih vlak

Na javni razpis je prispelo 132 vlog, do konca leta 2017 je bilo za zaključene javne razpise odobrenih 95 
vlog in 377.745 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 3.976 €. 
Skupna višina celotnih vrednosti odobrenih naložb je 841.703 €, t.j. povprečno 8.860 € na vlogo. Vse 
odobrene vloge so bile tudi izplačane. Zgrajenih je bilo 87,8 km gozdnih vlak.

Operacija: Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Na javni razpis je prispelo 284 vlog, do konca leta je bilo za zaključene javne razpise odobrenih 153 vlog 
in 372.017 € odobrenih sredstev. Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila 2.431 €. Skupna 
višina celotnih vrednosti naložb je 445.779 €, t.j. povprečno 2.914 € na vlogo. Izplačanih je bilo 109 vlog 
in 245.133,82 € sredstev. Na ravni odobrenih vlog so dela potekala na 510 ha, na ravni izplačanih vlog pa 
na 212 ha.

Aktivnost: Nakup sadik gozdnega drevja

Prispele so tri vloge s strani Zavoda za gozdove, do konca leta 2017 je bila odobrena in izplačana ena 
vloga v višini 131.726 €. Površina gozdov, na katerih so bila opravljena dela, je 49,2 ha.
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4.1.4 Ukrep M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 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. ukrep M10 vključuje dva podukrepa:

- podukrep M10.1 Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: KOPOP),

- podukrep M10.2 Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu.

Upravičenci do KOPOP plačil so KMG, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let 
na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve. Ukrep se izvaja prek 19 
operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino od operacij sestavlja nabor obveznih 
in izbirnih zahtev. Novost v tem programskem obdobju v podukrepu KOPOP je tudi program aktivnosti 
(v nadaljnjem besedilu: PA), ki je predpogoj za vstop v ta ukrep. Namen priprave PA je informirati in 
pravočasno usposobiti upravičence za izvajanje podukrepa 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. Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar (ha) ali glavo velike živine (GVŽ), 
izjemoma pa na kubične metre (m3) porabljenih tekočih organskih gnojil v okviru zahteve »Gnojenje z 
organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak« ali na tekoče metre (m) v okviru operacije Ohranjanje mejic.

Kampanja zbirnih vlog 2016

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu M10 namenjenih 203.607.387 € sredstev, od tega za 
izvajanje podukrepa M10.1 203.287.386,67 € ter 320.000,00 € za podukrep M10.2. V okviru izvajanja 
KOPOP je bilo do konca leta 2017 izplačanih 81.934.155 €, kar predstavlja 40,3 % razpoložljivih 
sredstev za ta podukrep. Izvajanje ukrepa se spremlja na letni ravni. V letu 2017 je bilo skupaj izplačanih 
28.857.266 €. Gre za izplačila obveznosti v okviru kampanje zbirnih vlog 2016 in izplačila iz naslova 
vračil ter pritožb za obveznosti iz preteklega programskega obdobja.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo podprtih 6.331 vlagateljev, ki so izbrali 58 zahtev od 59 
možnih. Na voljo sta bili dve novi zahtevi, in sicer Opustitev uporabe insekticidov (VIN_INSK) ter 
Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih kmetijskih rastlin (GEN_SEME), zahteva 
Uporaba metode konfuzije in dezorientacije (VIN_KONF) pa ni bila več na voljo. Vstop v zahtevo 
Ohranjanje mejnic (KRA_MEJ) v letu 2016 ni bil mogoč. V okviru zahtev Uporaba protiinsektnih mrež 
(POZ_FFSM) in Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih kmetijskih rastlin 
(GEN_SEME) ni bil vložen noben zahtevek. Skupno je bilo izplačanih 27.390 zahtevkov za 338.433 ha 
(bruto površine, kjer je upoštevan vsak vključen ha za vsako posamezno zahtevo) oz. 94.752 ha (fizični 
obseg površin oz. neto površine, pri čemer se površina zemljišča, na katerem se izvaja več zahtev, 
upošteva le enkrat). Vsako KMG je izvajalo v povprečju 4,3 zahtev.

Izmed 6.331 KMG, ki so bila vključena v ukrep KOPOP, je bilo 1.251 KMG hkrati vključenih tudi v 
ukrep EK.

Kampanja zbirnih vlog 2017

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je 6.748 vlagateljev izbralo vseh 58 zahtev. V letu 2017 je bila na 
voljo ena nova zahteva Ohranjanje mejnic (KRA_MEJ). Zahteva STE_NPAS pa ni bila več na voljo.  
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Skupno je bilo vloženih 26.744 zahtevkov za 347.004 ha bruto površin (96.187 ha neto površin).

Izmed 6.748 KMG, ki so vključena v ukrep KOPOP, je 1.450 KMG hkrati vključenih tudi v ukrep EK.

Število vključenih KMG, obseg površin in izplačanih sredstev za posamezne zahteve KOPOP za leto 
2016 in 2017 je podan na sliki 1.

Za izvajanje podukrepa M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v 
kmetijstvu je na voljo 320.000,00 € sredstev. V obdobju do konca leta 2017 se podukrep še ni izvajal.

4.1.5 Ukrep M11: Ekološko kmetovanje (EK)

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu EK namenjenih 65.300.000,00 €. Do konca leta 2017 je 
bilo izplačanih 26.326.956 €, kar predstavlja 40,3 % razpoložljivih sredstev za ta ukrep. Izvajanje ukrepa 
se spremlja na letni ravni. V letu 2017 je bilo izplačanih 8.733.334 € sredstev za kampanjo zbirnih vlog 
2016, od tega 6.609.021 € za ekološko kmetovanje in 2.124.313 € za preusmeritev v ekološko 
kmetovanje. Skupno je bilo podprtih 41.398 ha KZU, od tega 35.409 ha za ekološko kmetovanje in 5.989 
ha za preusmeritev v ekološko kmetovanje. V izvajanje je bilo vključenih 2.850 KMG, v preusmeritev pa 
1.292 KMG.

Glede na rabo tal je bilo v izvajanje ukrepa EK vključenih največ hektarjev z rabo trajno travinje (34.467 
ha oz. 82,7 % vseh vključenih površin) in njivske površine (4.737 ha oz. 11,4 % vseh vključenih površin). 
Za trajno travinje je bilo odobrenih slabih 6 mio € ter za njivske površine dobrih 1,5 mio €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je 3.409 vlagateljev (v 2016 3.289 vlagateljev) vložilo zahtevke za 
44.521 ha (v letu 2016 41.933 ha). Podatki primerjave med letoma 2016 in 2017 kažejo, da se povečuje 
tako število vključenih kmetij kot tudi obseg vključenih površin. Število KMG se je povečalo za 120, 
število ha pa za 2.588.

4.1.6 Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)

Ukrep se deli na tri podukrepe:

• Izplačilo nadomestil v gorskih območjih (podukrep M13.1),

• Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve (podukrep M13.2),

• Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami (podukrep M13.3).

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu OMD namenjenih 265.933.333,33 €.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo podprtih 46.726 KMG in izplačanih 41.818.855 € sredstev 
za 332.657 ha površin.

V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je zahtevke oddalo 47.277 KMG za 335.382 ha, večina od njih je 
tudi že prejela sredstva konec leta 2017, ko je bilo izplačanih 37.035.498 € sredstev.

Podatki o število KMG in obseg površin (ha) v ukrepu OMD po posameznih kampanjah zbirnih vlog so 
podani na sliki 2.

V letu 2017 so potekala izplačila za preostanek obveznosti za kampanjo zbirnih vlog 2016 kot tudi že 
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večji del izplačil za kampanjo zbirnih vlog 2017. Skupno je bilo v letu 2017 izplačanih 44.390.917,25 €. 
V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bilo v letu 2017 podprtih 4.848 KMG in izplačanih 7.355.419 € 
sredstev za 64.151 ha površin. V okviru kampanje zbirnih vlog 2017 je bilo v letu 2017 podprtih 43.573 
KMG in izplačanih 37.035.498 € sredstev za 290.117 ha površin.

*Pojasnilo k podatkom v preglednici "C1_1_O1_M04_M04.1_M04.2_M04.3_M04.4_D031_D091) and 
dimensions 'ANC": V letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2016 je prišlo do napake pri 
poročanju glede izplačil za Druga območja.  Upoštevan je bil izpis za prevzete obveznosti iz PRP 2007-
2013, kjer je bil stolpec poimenovan Druga območja. Dejansko je bilo šele v okviru priprave letnega 
poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017 ugotovljeno, da so bila v letih 2015 in 2016 aktualna le 
izplačila za podukrepa M13.1 in M13.3.

4.1.7 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014-2020 za 4. prednostno nalogo na voljo 5.617.500,00 € sredstev. V 
obdobju do konca leta 2017 se podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih 
sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim 
praksam, ki sta programirana (tudi) na četrti prednostni nalogi, še nista izvajala. Objava javnih razpisov je 
predvidena v letu 2018.

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 33,05 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene 
pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin. V okviru kampanje zbirnih vlog 
2016 je bil delež teh površin 44,22 %.

Cilj prednostnega področja 4B: Izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi 
je 28,89 % kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje 
upravljanja voda. V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bil delež teh površin 39,74 %.

Cilj prednostnega področja 4C: Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal je 31,38 % 
kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali 
preprečevanje erozije tal. V okviru kampanje zbirnih vlog 2016 je bil delež teh površin 40,95 %.

Na sliki 3 so podane posamezne zahteve ukrepa KOPOP po pripadajočih shemah in AECM tipologiji, ki 
se upoštevajo pri izračunu ciljnih vrednosti za prednostna področja 4A, 4B in 4C. Na sliki 4 je podan 
izračun vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4A, 4B in 4C.

Poleg obveznih kazalnikov spremljanja so na 4. prednostni nalogi vzpostavljeni tudi trije programsko 
specifični kazalniki. Opredelitev ciljnih vrednosti ter njihovo doseganje do konca leta 2017 so podane na 
sliki 5.

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 
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in ustvarjanja novih delovnih mest

K prednostnemu področju 6A prispevajo podukrep M06.4-Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti, podukrep M08.6-Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov in ukrep M16-Sodelovanje.

5.1.1 Ukrep M06: Razvoj kmetij in podjetij

5.1.1.1 Podukrep M06.4-Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Za podukrep M06.4 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 42.361.333,33 € sredstev. Podukrep se do konca 
leta 2017 še ni začel izvajati, ker so potekale priprave na začetek izvajanja finančnih instrumentov. 
Potekala so le izplačila prevzetih obveznosti prejšnjega programskega obdobja in del obveznosti, ki 
izhajajo iz pozitivno rešenih pritožb v programsko obdobje 2014–2020 (ukrep 311-Diverzifikacija v 
nekmetijske dejavnosti in ukrep 312-Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij PRP 2007-2013). Do 
konca leta 2017 sta bili izplačani dve vlogi v skupni višini 184.878 €, kar predstavlja 0,4 % razpoložljivih 
sredstev za ta podukrep.

5.1.2 Ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

5.1.2.1 Podukrep M08.6-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.

Iz naslova odobrenih naložb ukrepa PRP 2007–2013 (122-Povečanje gospodarske vrednosti gozdov in 
123-Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom) je bilo do konca leta 2017 izplačanih 
sedem vlog v skupni višini 1.349.058 €, kar predstavlja 9,2 % razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 je bilo z upoštevanjem izplačil za prevzete obveznosti iz naslova ukrepov 122 in 123 
PRP 2007–2013 skupaj odobrenih 419 vlog in 15.005.931 € (38,5 %) razpoložljivih sredstev ter 
izplačanih 140 vlog v skupni višini 3.587.165 € (9,2 %) razpoložljivih sredstev za ta podukrep.

Do konca leta 2017 so bili objavljeni štirje javni razpisi v višini 27,0 mio € razpisanih sredstev, od tega 
dva za namen nakupa nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter dva za naložbe v 
predindustrijsko predelavo lesa. V okviru treh javnih razpisov (četrti je bil objavljen v decembru 2017) je 
prispelo 527 vlog, 412 jih je bilo odobrenih. Skupna višina odobrenih sredstev je bila 13.656.873 €. 
Povprečna višina odobrenih sredstev na vlogo je bila za namen mehanizacije in opreme 28.887 €, za 
namen predindustrijske predelave lesa pa 53.962 €. Pri slednjem gre v osnovi za večje naložbe – 
povprečna velikost odobrenih naložb je 163.902,90 €, za mehanizacijo in opremo pa 88.830 €. Skupaj je 
bilo izplačanih 133 vlog in 2.238.107 € sredstev.

Glede na status vlagatelja prevladujejo zasebni lastniki gozdov posamezniki (61,4 %), sledijo zasebni 
lastniki gozdov s.p. (12,1 %) ter zasebni lastnik gozdov (pravna oseba) (9,2 %). Prav tako so največji 
delež odobrenih sredstev dobili zasebni lastniki gozdov posamezniki (30,3 %) in gospodarske družbe 
(25,5 %).

Glede na vrsto aktivnosti je bilo za predelavo lesa odobrenih 70 vlog, preostalih 342 pa za nakup 
mehanizacije in opreme.
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5.1.3 Ukrep M16: Sodelovanje

Za ukrep M16 je v okviru PRP 2014–2020 za prednostno področje 6A na voljo 1.905.937,50 € sredstev. 
V obdobju do konca leta 2017 je bil objavljen javni razpis iz naslova podukrepa 16.9. Prejetih je bilo 37 
vlog in zaprošenih 1,6 mio € sredstev, medtem ko odobrenih in izplačanih sredstev še ni bilo.

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 350 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti do leta 
2023 (od tega 310 v okviru izvajanja podukrepa M06.4 in 40 v okviru izvajanja podukrepa M08.6). Do 
konca leta 2017 je bilo na tem prednostnem področju na ravni odobrenih vlog predvidenih 128 delovnih 
mest, medtem ko na ravni izplačanih vlog ni bilo ustvarjenih delovnih mest.

 5.2 Prednostno področje 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij

K prednostnemu področju 6B prispeva ukrep M19-Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER 
(lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

5.2.1 Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost)

Ukrep LEADER se izvaja prek štirih podukrepov:

 Podukrep M19.1-Pripravljalna podpora
 Podukrep M19.2-Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost
 Podukrep M19.3-Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
 Podukrep M19.4-Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

V programskem obdobju 2014–2020 je ukrepu LEADER namenjenih 53.365.613,75 € sredstev.

Do konca leta 2017 je bilo odobrenih 16.426.510 € sredstev, kar predstavlja 30,8 % razpoložljivih 
sredstev za ta ukrep. Izplačanih je bilo 1.403.622 € sredstev, kar predstavlja 2,6 % razpoložljivih sredstev 
za ta ukrep.

V letu 2015 je bila objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 
obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD) in objavljen javni poziv za oblikovanje 
lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. V programskem obdobju 2014–2020 je bilo 
skupno v obravnavi 37 SLR in lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS).  Skupaj je bilo 
izdanih 37 odločb o potrditvi SLR in LAS in s tem pravica do koriščenja sredstev iz sklada EKSRP v 
skupni višini 41.920.441,50 €. Z vsemi 37 LAS je pokrito celotno območje Slovenije. 

V letu 2016 sta bili sprejeti prvi spremembi Uredbe CLLD, konec leta 2017 pa še tretja sprememba 
Uredbe CLLD. Uredba CLLD se je nazadnje spremenila zaradi:

‒ podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov in upravičencev;

‒ podrobnejše opredelitve najvišjih priznanih vrednosti za posamezne vrste stroškov;
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‒ opredelitve poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov.

Do konca leta 2017 je bilo prejetih 9 sprememb strategij lokalnega razvoja. Prejete spremembe SLR 
vključujejo manjše spremembe (spremembe meril, postopkov za obravnavo SLR, prerazporejanje 
sredstev med ukrepi SLR…).

Podukrep M19.1-Pripravljalna podpora

V okviru podukrepa 19.1 je bilo v letu 2016 izplačanih 401.663 € kot pripravljalna podpora za SLR. 
Izplačila v okviru tega podukrepa so zaključena.

Podukrep M19.2-Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

V letu 2016 in 2017 so v okviru podukrepa 19.2 potekala le izplačila obveznosti iz preteklega 
programskega obdobja. Skupaj je bilo v okviru podukrepa 19.2 izplačano 724.949 € (1,4 % razpoložljivih 
sredstev) in podprtih 21 projektov (operacij) v okviru 12 LAS v okviru prevzetih obveznosti iz naslova 
PRP 2007-2013.

V okviru programskega obdobja 2014–2020 je do konca leta 2017 prispelo 253 vlog, ki so v fazi pregleda 
in obravnave. Odobrenih je bilo 69 vlog v skupni vrednosti 2.829.002 €, vendar izplačil še ni bilo.

Podukrep M19.3-Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

V okviru podukrepa 19.3 so bili do konca leta 2017 objavljeni trije javni razpisi, od tega dva v letu 2017 
(zadnji v decembru 2017). Skupaj je na prva javna razpisa, ki sta že zaključena, prispelo 64 vlog in bilo 
izdanih 38 pozitivnih odločb v skupni višini 1.377.230 €. Izplačil iz naslova prvega in drugega javnega 
razpisa še ni bilo.

29 LAS je prijavilo 16 projektov sodelovanja. Odobrenih je bilo 11 projektov 24-im LAS. Največje 
število LAS v enem projektu je 6.

Podukrep M19.4-Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Do konca leta 2017 je bilo v okviru podukrepa 19.4 predloženih 50 zahtevkov v skupni višini 1.107.626 
€. Odobrenih je bilo 16 zahtevkov in izplačano 277.010 €, od tega 146.815 € za stroške animacije ter 
130.195 € za tekoče stroške.

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: 19.2) do leta 2023. V obdobju do 31. 12. 2016 je bilo 
potrjenih vseh 37 SLR, ki jim je bila tudi izplačana pripravljalna podpora iz naslova podukrepa 19.1, iz 
naslova podukrepa 19. 2 pa so bila izplačila le iz naslova obveznosti iz preteklega programskega obdobja.

Cilj »Delež podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja se upošteva prebivalstvo, 
vključeno v lokalne akcijske skupine v okviru ukrepa 19-LEADER« je bil že presežen – do konca leta 
2017 je bilo doseženih 69 % podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja.

Do konca leta 2017  je bilo v okviru cilja »Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti se upošteva 
število delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti v okviru ukrepa 19-LEADER« na ravni odobrenih 
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vlog predvidenih 15 delovnih mest, na ravni izplačanih vlog pa ni bilo ustvarjenih delovnih mest. 

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 M07-Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih 
območjih.

5.3.1 Ukrep M07: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

V okviru prednostnega področja 6C se izvaja podukrep M07.3-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 M07.3: 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 M07.3 je v okviru PRP 2014–2020 na voljo 10,0 mio € sredstev. V obdobju do konca leta 
2017 se podukrep še ni izvajal, potekala so le izplačila prevzetih obveznosti iz naslova ukrepa 322-
Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013. Izplačane so bile štiri vloge in 119.875 € sredstev.

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 obdobju do 
konca leta 2017 se ukrep M07 ni izvajal. Izplačane so bile le štiri vloge za prevzete obveznosti iz 
preteklega programa PRP 2007-2013 (ukrep 322).
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1_Število vključenih KMG, površina in izplačila za posamezne zahteve KOPOP za leto 2016 in 2017
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2_Število KMG in obseg površin (ha) v OMD po posameznih kampanjah zbirnih vlog

3_Posamezne zahteve ukrepa KOPOP po pripadajočih shemah in AECM tipologiji (kampanja zbirnih vlog 2016)
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4_Izračun vrednosti ciljnih kazalnikov za prednostna področja 4A, 4B in 4C v Letnem poročilu o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2017

5_Programsko specifični kazalniki učinka
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1.d) Ključne informacije o doseganju mejnikov, določenih v okviru uspešnosti, na podlagi Preglednice 
F

V programskem obdobju 2014–2020 je Organ upravljanja od predlaganih kazalnikov okvira uspešnosti 
izbral štiri kazalnike za skupne javne izdatke prednostnih nalog (v nadaljnjem besedilu: PN) 2, 3, 4 in 6 ter 
kazalnik »Prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine (prednostno področje 6B)«.

Ostali alternativni kazalniki so:

 Število kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v 
prestrukturiranje ali posodabljanje (2A);

 Število podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (3A);
 Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa M11 (ha) (4ABC);
 Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa M13 (ha) (4ABC);
 Število podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in 

trženje gozdnih proizvodov (6A).

V okviru 2. spremembe PRP 2014–2020 je bil za podukrep M06.3 uveden nov kazalnik uspešnosti »Število 
odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij (2A)«.

Skupni javni izdatki P2 (€)

V PN2 so programirani podukrepi M01.1, M01.2, M04.1, M04.3, M06.1, M06.3, M16.1, M16.2 in M16.5. 
Ciljna vrednost za leto 2023 je 223.621.866,81 €.  Skupni javni izdatki P2 predstavljajo 20,2 % 
razpoložljivih javnih sredstev celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 15 
%. 

Do 31. 12. 2017 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 32.262.914,89 €, kar pomeni 14,4 % vrednosti 
cilja za leto 2023, s tem je mejnik praktično že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 
106.064.229,00 € oz. 47,4 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo 
izplačanih 76,1 mio €, kar pomeni 34 % vrednosti cilja za leto 2023.

Skupni javni izdatki P3 (€)

V PN3 so programirani (pod)ukrepi M01.1, M02.1, M03.1, M03.2, M04.2, M09, M14, M16.1, M16.2 in 
M16.4. Ciljna vrednost za leto 2023 je 125.158.985,03 €.  Skupni javni izdatki P3 predstavljajo 11,3 % 
razpoložljivih javnih sredstev celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 20 
%. 

Do 31. 12. 2017 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 13.364.018,23 €, kar pomeni 11 % vrednosti cilja 
za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 33.953.057,64 € oz. 28 % vrednosti cilja za 
leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo izplačanih 31,8 mio €, kar pomeni 25,4 % vrednosti cilja 
za leto 2023, s tem bo mejnik dosežen.

Skupni javni izdatki P4 (€)

V PN4 so programirani podukrepi M01.1, M02.1, M08.4, M10.1, M10.2, M11.1, M11.2, M13.1, M13.2, 
M13.3, M16.1, M16.2 in M16.5. Ciljna vrednost za leto 2023 je 573.215.930,00 €.  Skupni javni izdatki P4 
predstavljajo 51,8 % razpoložljivih javnih sredstev celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto 
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2018 je ocenjena na 40 %. 

Do 31. 12. 2017 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 229.775.155,08 €, kar pomeni 40,1 % vrednosti 
cilja za leto 2023, s tem je mejnik že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 
277.359.225,89 € oz. 48,4 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo 
izplačanih 277,7 mio €, kar pomeni 48,4 % vrednosti cilja za leto 2023.

Skupni javni izdatki P6 (€)

V PN6 so programirani (pod)ukrepi M06.4, M07.3, M08.6, M16.1, M16.2, M16.9 in M19. Ciljna vrednost 
za leto 2023 je 146.659.551,95 €.  Skupni javni izdatki P6 predstavljajo 13,2 % razpoložljivih javnih 
sredstev celotnega PRP 2014–2020. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 15 %.

Do 31. 12. 2017 je bilo izplačanih operacij v skupni višini 5.295.539,48 €, kar pomeni 3,6 % vrednosti cilja 
za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 31.737.193,46 € oz. 21,6 % vrednosti cilja 
za leto 2023. Ob uspešnem zagonu finančnih instrumentov in nakazilu prve tranše upravljavcu Sklada 
Skladov ocenjujemo, da bi bilo do konca leta 2018 izplačanih 26,6 mio €, kar pomeni 18,1 % vrednosti cilja 
za leto 2023. Z zagonom finančnih inštrumentov bi bil torej mejnik dosežen.

Izvajanje finančnih instrumentov je v okviru PN 6 predvideno v okviru podukrepov M06.4 (v celoti) in 
M08.6 (delno). V mesecu aprilu 2018 je bila potrjena sprememba PRP 2014-2020, s katero se uvajajo 
finančni instrumenti. V maju 2018 je nato Vlada RS sprejela Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih 
instrumentov, ki je nacionalni izvedbeni akt. Uredba kot obliko FI uvaja garancije za kredite, ki jih končnim 
prejemnikom, dejavnim na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva in na podeželju, odobrijo finančne 
institucije ter predstavlja podlago za zagon izvajanja finančnih instrumentov. Za začetek izvajanja finančnih 
instrumentov bi potrebno skleniti še sporazum o financiranju za izvajanje finančnih instrumentov. V mesecu 
maju in juniju 2018 so potekala zelo intenzivna usklajevanja sporazuma med MKGP, Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP) ter  Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d. 
(v nadaljevanju: SID banka d.d.) kot predvidenim upravljavcem Sklada Skladov. Ta pogajanja so trenutno v 
zaključni fazi, vendar so možnosti za sklenitev sporazuma majhne zaradi razhajanj glede dveh ključnih 
odprtih vprašanj, ki se nanašata na ohranjanje strateškega vpliva MKGP v funkciji Organa upravljanja na 
sredstva, vplačana v Sklad Skladov, ter možnosti odpoklica teh sredstev v primeru resnejših odstopanj od 
investicijske strategije in poslovnega načrta. Obe ključni odprti točki sta po mnenju MKGP in AKTRP 
ključni za varovanje finančnih interesov EU in Republike Slovenije ter za učinkovito upravljanje in 
izvajanje PRP 2014-2020, kot to določajo 65. in 66. člen Uredbe 1305/2013/EU ter 58. in 59. člen Uredbe 
1306/2013/EU.
Če v zvezi z obema ključnima odprtima točkama v začetku julija ne bo prišlo do dogovora, sporazum ne bo 
sklenjen. To pa pomeni, da v letu 2018 ne bo izplačana prva tranša v skupni višini 25 % od predvidenih 
finančnih sredstev za finančne instrumente (M06.4 = 8.757.000 € od skupaj 35.028.000 €; M08.6 = 
3.425.000 € od skupaj 13.700.000 €). Vse navedeno bi imelo za posledico, da mejnik v zvezi z izplačili na 
tej prednostni nalogi (izplačila v višini 15 % vseh sredstev, programiranih na teh prednostni nalogi) ne bi bil 
dosežen.

Tudi če se bo postopek usklajevanja sporazuma o financiranju s SID banko d.d. zaključil neuspešno, bo 
MKGP intenzivno nadaljevalo z vzpostavljanjem strukture za pilotno izvajanje finančnih instrumentov, 
vendar pa v prilagojeni obliki tako po obsegu sredstev kot tudi številu vključenih (pod)ukrepov, ker se 
programsko obdobje 2014-2020 izteka. V tej smeri bo MKGP ob predhodnem posvetovanju z Evropsko 
komisijo tudi pripravilo spremembo PRP 2014-2020.
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Prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine (prednostno področje 6B)

Ciljna vrednost za leto 2023 je 1.350.000 prebivalcev, vključenih v lokalne akcijske skupine. Vrednost 
mejnika za leto 2018 je ocenjena na 100 %. 

Do 31. 12. 2017 je bilo 1.420.504 prebivalcev, vključenih v lokalne akcijske skupine, kar pomeni 105,2 % 
vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik že dosežen.

Število kmetijskih gospodarstev s podporo programa za razvoj podeželja za naložbe v 
prestrukturiranje ali posodabljanje (2A)

Pri tem kazalniku se upoštevajo operacije v okviru podukrepa 4.1. Ciljna vrednost za leto 2023 je 2.071 
podprtih kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje ali posodabljanje. Vrednost mejnika za leto 2018 je 
ocenjena na 20 %, absolutna vrednost mejnika je 414 podprtih kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje 
ali posodabljanje.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 281 kmetijskih gospodarstev v prestrukturiranje ali posodabljanje, kar 
pomeni 13,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 909 oz. 43,9 
% vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 974 kmetijskih 
gospodarstev v prestrukturiranje ali posodabljanje, kar pomeni 47 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem bo 
mejnik dosežen.

Število odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij (2A)

Pri tem kazalniku se upoštevajo odobrene operacije v okviru podukrepa M06.3. Ciljna vrednost za leto 2023 
je 4.000 odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij. Vrednost mejnika za leto 2018 je 
ocenjena na 50 %, absolutna vrednost mejnika je 2.000 odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj 
majhnih kmetij.

Do 31. 12. 2017 ni bilo odobrenih operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij. V prvi polovici 
leta 2018 je bilo odobrenih 3.975 operacij za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij, kar pomeni 99,4 % 
vrednosti cilja za leto 2023, s tem bo mejnik dosežen. 

Število podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (3A)

Pri tem kazalniku se upoštevajo operacije v okviru podukrepa M04.2. Ciljna vrednost za leto 2023 je 323 
podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Vrednost mejnika za leto 2018 
je ocenjena na 20 %, absolutna vrednost mejnika je 65 podprtih operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 44 operacij v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, kar 
pomeni 13,6 % vrednosti cilja za leto 2023. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 95 oz. 29,4 % 
vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 66 operacij v predelavo in 
trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, kar pomeni 20,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem bo mejnik 
dosežen.

Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa ekološko kmetovanje (ha) (4ABC)

Pri tem kazalniku se upoštevajo kmetijske površine podprte v okviru podukrepov M11.1 in M11.2. Ciljna 
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vrednost za leto 2023 je 55.000 ha podprtih kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje. 
Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 75 %, absolutna vrednost mejnika je 41.250 ha podprtih 
kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 41.398 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje, kar 
pomeni 75,3 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je 
vrednost kazalnika 44.521 ha  oz. 80,9 % vrednosti cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da 
bo podprtih 44.521 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa ekološko kmetovanje, kar pomeni 80,9 % 
vrednosti cilja za leto 2023.

Kmetijske površine podprte v okviru ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami (ha) (4ABC)

Pri tem kazalniku se upoštevajo kmetijske površine podprte v okviru podukrepov M13.1, M13.2 in M13.3. 
Ciljna vrednost za leto 2023 je 329.800 ha podprtih kmetijskih površin v okviru ukrepa plačila območjem z 
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 100 %.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 332.657 ha kmetijskih površin v okviru ukrepa plačila območjem z 
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar pomeni 100,9 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je 
mejnik že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 335.382 ha oz. 101,7 % vrednosti 
cilja za leto 2023. Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 335.382 ha kmetijskih površin v okviru 
ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar pomeni 101,7 % vrednosti 
cilja za leto 2023.

Število podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdnih proizvodov (6A)

Pri tem kazalniku se upoštevajo operacije v okviru podukrepa M8.6. Ciljna vrednost za leto 2023 je 228 
podprtih operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov. Vrednost mejnika za leto 2018 je ocenjena na 35 %, absolutna vrednost mejnika je 80 podprtih 
operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Do 31. 12. 2017 je bilo podprtih 140 operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kar pomeni 61,4 % vrednosti cilja za leto 2023, s tem je mejnik 
že dosežen. Na ravni odobrenih operacij je vrednost kazalnika 419 oz. 183,8 % vrednosti cilja za leto 2023. 
Do konca leta 2018 se predvideva, da bo podprtih 298 operacij v okviru naložb v gozdarske tehnologijo ter 
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, kar pomeni 130,7 % vrednosti cilja za leto 2023.
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1.e) Drugi posebni elementi programa razvoja podeželja [neobvezno]

/

1.f) Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) o vsebini programov, členu 96(3)(e) o vsebini, 
sprejetju in spreminjanju operativnih programov pri cilju "naložbe za rast in delovna mesta", členu 111(3) in 
členu 111(4)(d) o poročilih o izvajanju za cilj "naložbe za rast in delovna mesta" ter Prilogi 1, oddelku 7.3 o 
prispevku rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene, ta program 
prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam za morske bazene:

  Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)

  Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

  Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

  Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

  Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)
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1.g) Menjalni tečaj za menjavo v letnem poročilu o izvajanju (države brez eura)
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2. NAPREDEK PRI IZVAJANJU NAČRTA VREDNOTENJA.

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 2017 so aktivnosti vrednotenja zajemale:

 vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020; ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov 
v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013; doseganja ciljev 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020«;

 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 »Letno poročilo o izvajanju 2017: pridobljene izkušnje za boljše vrednotenje v letu 2019«;
 usmerjevalna skupina za vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije;
 spremljanje stanja okolja na podlagi okoljskega poročila PRP 2014–2020 in postopka celovite 

presoje vplivov na okolje.

 

1a) Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru PRP 2014–2020

Ukrepi, ki se prvič izvajajo v okviru PRP 2014–2020 so:

 ukrep M02 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje 
nadomeščanja na kmetijah;

 podukrep M06.3 – Podpora za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij;
 podukrep M08.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov, naravnih nesreč in 

katastrofičnih dogodkov;
 ukrep M14 – Dobrobit živali;
 ukrep M16 – Sodelovanje.

Cilj vrednotenja je ugotoviti ali je izvajanje omenjenih ukrepov ustrezno, uspešno in učinkovito. Potrebno je 
podati ugotovitve in priporočila za ustrezno, uspešno in učinkovito izvajanje.

1b) Vrednotenje ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru 
PRP 2007–2013
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V PRP 2007–2013 se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov:

ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu (PRP 2014–2020: podukrep M01.1 Podpora 
za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti);

ukrep 132 – Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane (PRP 2014–2020: podukrep 
M03.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti);

ukrep 142 – Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev (PRP 2014–2020: ukrep M9 
Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev).

Cilj vrednotenja je ugotoviti, ali je izvajanje omenjenih ukrepov v programskem obdobju 2014–2020 
ustrezno, uspešno in učinkovito ter ali je opazen napredek glede na programsko obdobje 2007–2013. 
Potrebno je podati ugotovitve in priporočila za ustrezno, uspešno in učinkovito izvajanje.

1c) Vrednotenje doseganja ciljev PRP 2014–2020

Slovenija v okviru PRP 2014–2020 izvaja pet od šestih prednostnih nalog EU:

 spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih;
 krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter 

spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov;
 spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, 

dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu;
 obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom;
 spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih 

območij.
 Prednostne naloge razvoja podeželja so razdeljene na prednostna področja. Vsako prednostno 

področje ima količinsko opredeljene cilje.

Cilj vrednotenja je ugotoviti, ali je doseganje ciljnih kazalnikov PRP 2014–2020 uspešno. V primeru, da ni 
uspešno podati ugotovitve in priporočila, kako doseči cilje do konca programskega obdobja.

Vrednotenje se mora ob upoštevanju že razpoložljivih rezultatov vseh predhodnih vrednotenj osredotočiti 
na:

 ustreznost v smislu obravnave najpomembnejših potreb v programskem območju;
 uspešnost in dosežke pri doseganju ciljev politike;
 učinkovitost v smislu razmerja med uporabljenimi sredstvi in doseženimi rezultati;
 rezultate v smislu dosežkov znotraj skupine neposrednih upravičencev PRP 2014–2020 (in PRP 

2007–2013);
 napredek glede na programsko obdobje 2007–2013;
 doseganje ciljev PRP 2014–2020.

OU je na podlagi načrta vrednotenja PRP 2014–2020 pripravil projektno nalogo. Sklep o začetku postopka 
javnega naročila je bil sprejet 12. 12. 2017. Dne 19. 12. 2017 je bilo objavljeno naročilo na Portalu javnih 
naročil. V roku za predložitev ponudbe (12. 1. 2018) je OU prejel pravočasne in pravilno označene ponudbe 
4 ponudnikov. Pogodba z izvajalcem MK projektom d.o.o. je bila podpisana 13. 2. 2018. Izvajalec 
vrednotenja mora pripraviti začetno poročilo, osnutek končnega in končno poročilo. Začetno poročilo mora 
biti pripravljeno v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Osnutek končnega poročila  mora izvajalec vrednotenja 
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pripraviti do 22. 4. 2018, končno poročilo pa do 18. 6. 2018. Izvajalec vrednotenja lahko dopolni osnutek 
končnega poročila le na podlagi pripomb naročnika in Odbora za spremljanje. Končno poročilo mora biti 
potrjeno s strani usmerjevalne skupine za vrednotenje.

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

Cilj monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske 
krajine (v nadaljnjem besedilu: SIPKK) je kontinuirano zagotavljanje podatkov za slovenski indeks ptic 
kmetijske krajine, ki je metodološko usklajen s PECBMS (Pan-European Common Bird Monitoring 
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 spremljanja biotske raznovrstnosti v 
kmetijski krajini. Za potrebe vrednotenja vplivov izvajanja PRP 2014–2020 na biotsko raznovrstnost izbrani 
izvajalec - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS - BirdLife Slovenia) pripravlja 
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. Popis za določitev SIPKK je standardni transektni popis v dveh pasovih (BIBBY 
in sod. 1992). Dolžina posameznega transekta je približno 2 km, notranji pas sega 50 metrov bočno na 
vsako stran transekta, zunanji pas pa od 50 metrov naprej brez omejitve. Popisujejo se pari, približek za 
registracijo enega para pa je: posamezen osebek (samec ali samica), ločen od drugih osebkov iste vrste; par; 
teritorialen samec; speljana družina. Popis opravijo izkušeni popisovalci v zložni hoji s hitrostjo približno 
1,5 km/h, kar je odvisno tudi od prehodnosti in odprtosti habitata. Oba pasova, notranji in zunanji, imata 
tudi dodatno kategorijo »v letu«, v primeru večjih jat, kjer starosti ni mogoče opredeliti, ne štejejo se pari, 
temveč osebki (tipični primer je jata škorcev, v drugi polovici junija). Popis se vedno opravlja v jutranjih 
urah, do 10. ure zjutraj. Med prvim in drugim popisom mora biti vsaj 14 dni razlike. Vsak popisovalec za 
izvedbo popisa dobi naslednje obrazce: obrazec za popis vrst, DOF posnetek izbranega kvadrata z vrisanim 
transektom s 50 m pasom in obrazec ter ključ za popis habitata. Rezultat monitoringa je sestavljeni indeks, 
ki je sestavljen iz indeksov indikatorskih vrst.

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

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.

V gnezditveni sezoni 2017 je bilo popisanih populacij 16 kvalifikacijskih vrst ptic. Popisi so potekali 
pretežno v skladu z navodili in protokoli ( Rubinič, 2004) ali s protokoli, dopolnjenimi v ostalih poročilih 
monitoringa. Za vsako vrsto so podani rezultati, ki so v diskusiji interpretirani. V letu 2017 je bilo 
opravljenih 433 terenskih dni.

4. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev se izvaja v kmetijski krajini. Metulji spadajo med kazalnike 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. Monitoring izbranih ciljnih vrst 
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metuljev pripravlja izbrani izvajalec – Center za kartografijo favne in flore, skupaj s podizvajalcem 
Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Monitoring ciljnih vrst metuljev se izvaja redno vsako leto od 
 leta 2008.

Pri izvedbi monitoringa je bilo sledeno že vzpostavljenim monitoringom, metodologiji in rezultatom iz 
predhodnih raziskav (Verovnik in sod. 2009, 2011, 2015, Zakšek in sod. 2012, 2013). Pri spremljanju stanja 
ciljnih vrst metuljev se je izhajalo iz treh nivojev monitoringa:

 monitoringa velikosti populacij;
 monitoringa na območju sklenjene razširjenosti ter
 monitoringa na območjih robnih in izoliranih populacij.

V monitoringu v letu 2017 so predstavljeni rezultati terenskih popisov za kraškega zmrzlikarja (Erannis 
ankeraria), hromega volnoritca (Eriogaster catax), travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), velikega 
mravljiščarja (Phengaris arion), strašničinega mravljiščarja (P. teleius), temnega mravljiščarja (P. 
nausithous), rdečega apolona (Parnassius apollo) in barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus). 
Terensko delo je bilo skladno s projektno nalogo opravljeno v celoti v predvidenem obsegu. V letu 2017 je 
bilo opravljenih 149 terenskih dni.

5. Delavnica »Letno poročilo o izvajanju 2017: pridobljene izkušnje za boljše vrednotenje v letu 2019«

Osnovni cilj delavnice je bil razprava o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju vrednotenja v letu 2017, kot 
izhodišče za boljšo pripravo vednotenja v letu 2019..

Delavnico je organiziral Evaluation Helpdesk. Delavnice se je udeležilo 19 predstavnikov OU, izvajalca 
vrednotenja, plačilne agencije in Mreže za podeželje.

Usposabljanje je temeljilo na metodah in materialih, ki jih je posredoval Evaluation Helpdesk.

Namen dogodka je bil:

 zagotoviti letni forum za izmenjavo informacij in učenje, ki bo koristilo vsem deležnikom, 
neposredno ali posredno vključenim v vrednotenje PRP;

 razpravljati o aktualnih izzivih za okrepitev kapacitet za vrednotenje vseh udeležencev;
 zbrati in sintetizirati vsebine in rezultate diskusij v državah članicah ter jih deliti s čim več deležniki 

vrednotenja v EU.

Delavnico je vodila Julija Marošek, geografska strokovnjakinja Evaluation Helpdesk-a za Slovenijo.

6. Usmerjevalna skupina za vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Usmerjevalna skupina za vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije je bila ustanovljena 
junija 2015. V letu 2016 je bila narejena sprememba sklepa o imenovanju članov usmerjevalne skupine za 
vrednotenje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Sprememba sklepa je bila potrebna zaradi 
prenehanja zaposlitve nekaterih članov usmerjevalne skupine.

Usmerjevalna skupina za vrednotenje opravlja naslednje naloge:

 priprava in potrditev letnih oziroma večletnih načrtov vrednotenja;
 vsebinska podpora vrednotenju;
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 pravočasno zagotavljanje vsebinskih pojasnil ter podatkov oziroma zagotavljanje dostopa do vseh 
podatkovnih baz, ključnih za izvedbo vrednotenja;

 koordinacija med organom upravljanja in izvajalci vrednotenja;
 nadzor nad kakovostjo, ustreznostjo, celovitostjo in pravočasnostjo poročil vrednotenj;
 pregled osnutkov poročil, priprava in posredovanje pripomb izvajalcu vrednotenja;
 pregled, ocenjevanje in potrditev ustreznosti končnega poročila;
 poročanje organu upravljanja o poteku vrednotenja;
 spremljanje uporabe rezultatov vrednotenj - follow-up;
 diseminacija rezultatov in priporočil vrednotenj ter primerov dobrih praks;
 druge naloge v okviru vrednotenja, ki so ključne za zagotavljanje nemotenega dela izvajalca 

vrednotenja in
 druge naloge na zahtevo organa upravljanja.

V letu 2017 je usmerjevalna skupina za vrednotenje sodelovala pri izvajanju vrednotenja  Presoja rezultatov 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in pripravi vrednotenja v letu 2018.

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

Spremljanje stanja okolja se je izvajalo s pomočjo spremljanja kazalnikov CMES v okviru vrednotenja 
izvajanja PRP 2014–2020 (kazalniki stanja CMES), priprave LPI (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 
so 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 je 20. 12. 2017 seznanil ministrstvo, pristojno za okolje, o rezultatih spremljanja stanja okolja.

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 
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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 
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 LPI 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 nadaljnjem besedilu: 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.

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 po zaključku operacije o kazalnikih in drugih 
potrebnih podatkih so opredeljene v uredbah in javnih razpisih. V primeru podatkov, o katerih mora 
upravičenec poročati, gre za istovrstne podatke kot so opredeljeni že v prijavnem obrazcu ob oddaji vloge in 
ne za kakšno novo strukturo podatkov, za katere bi upravičenci potreboval dodatne razlage ali 
izobraževanja. Na ta način je zagotovljeno spremljanje in merjenje učinkov in rezultatov izvedenih operacij. 
Upravičenec hkrati zagotavlja, 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 TP se zagotavljajo na MKGP.

Pomemben vir podatkov za spremljanje in vrednotenje so tudi redno vzpostavljeni monitoringi, ki jih 
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izvajajo različne institucije oziroma organizacije, predvsem na okoljskem področju. Izvajalcu vrednotenja 
bo omogočen dostop do potrebnih podatkov iz obstoječih baz (MKGP, ARSKTRP). Vse manjkajoče 
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.

 

V okviru investicijskih ukrepov upravičenci morajo o učinkih naložbe poročati za naslednjih pet koledarskih 
let po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo upravičenci vložijo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 
V letu 2017 upravičenci o učinkih naložbe še niso poročali. Prvič bodo za leto 2018 poročali do 31. marca 
2019.

Upravičenci investicijskih ukrepov imajo obveznost vodenja knjigovodstva za pet koledarskih let od datuma 
zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi, mora knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca poslati na ARSKTRP. Upravičenec, ki ne 
vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knjigovodstvo po 
metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca poslati 
standardno obdelane na MKGP. Upravičenci investicijskih ukrepov redno poročajo o knjigovodskih 
podatkih in FADN.

V okviru podukrepa M06.1 upravičenci pred izplačilom drugega obroka poročajo o izpolnjevanju mejnikov 
in ciljev iz poslovnega načrta. Prva poročila upravičencev bodo v letu 2019.

Upravičenci podukrepa M06.1 imajo obveznost vodenja knjigovodstva do zaključka operacije. Upravičenci 
podukrepa M06.1 morajo zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi in knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca poslati na ARSKTRP. 
Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi 
knjigovodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 
31. marca poslati standardno obdelane na MKGP. Upravičenci podukrepa M06.1  redno poročajo o 
knjigovodskih podatkih in FADN.

LAS-i morajo za obdobje izvajanja programa vsako leto do 31. marca poročati o doseganju ciljev SLR in 
izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto. V letu 2017 so LAS-i redno poročali o doseganju ciljev SLR in 
izpolnjevanju obveznosti za leto 2016. LAS-i so tudi odgovorili na vprašanja, povezana z vrednotenjem. 
Zunanji izvajalec vrednotenja je te odgovore uporabil, kot podlago za odgovor na skupno vprašanje za 
vrednotenje št. 17:  »Prednostno področje 6B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja 
podeželja podprlo lokalni razvoj podeželskih območij?«.

Podatke  monitoringa splošno razširjenih vrst ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske 
krajine, monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000 in monitoringa 
izbranih ciljnih vrst metuljev redno zagotavlja MKGP na podlagi poročil zunanjih izvajalcev monitoringov.

ARSKTRP redno vsak mesec poroča OU o stanju vlog in izplačilih v okviru vseh ukrepov. Na podlagi teh 
podatkov OU pripravlja mesečno poročilo s ključnimi podatki po ukrepih in podukrepih glede stanja vlog in 
sredstev po javnih razpisih, javnih naročilih ter podatki iz zbirnih vlog. OU trikrat letno pripravi obsežno 
analizo izvajanja PRP 2014–2020.
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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 Denac K., Kmecl P., Mihelič T., Jančar T., Denac D., Bordjan D.

Naslov Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2017

Izvleček V letu 2017 je bil na območjih Natura 2000 za ptice (SPA) opravljen monitoring 16 
izbranih kvalifikacijskih vrst ptic. Nekatere izmed njih, zlasti vrste mozaične kmetijske 
krajine ali ekstenzivnih vlažnih travnikov, so v Sloveniji na robu izumrtja, na primer 
veliki škurh, črnočeli srakoper in vrtni strnad. Porast sta v kmetijski krajini doživela le 
bela štorklja, ki je svoj areal razširila proti zahodu in jugu Slovenije, ter črnočeli 
srakoper v Vipavski dolini.

URL https://www.program-
podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-
2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/ptice/Porocilo_monitoring_2017_
corr.pdf

Založnik/Ured
nik

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 - delno poročilo za leto 2017

Izvleček Sestavljeni indeks 29 indikatorskih vrst ptic kmetijske krajine je v letu 2017 znašal 76,1, 
kar je za 0,9 % več od leta 2016.

URL https://www.program-
podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-
2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/ptice/SIPKK_2017_poro%C4%8Di
lo_s_prilogami.pdf

Založnik/Urednik MK projekt d. o. o.

Avtorji Maja Bučar in sod.

Naslov Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja 
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Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ukrepov, ki se niso uspešno izvajali 
oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ter vrednotenje doseganja ciljev 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Izvleček Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru PRP 2014–2020

Cilj vrednotenja je ugotoviti ali je izvajanje omenjenih ukrepov ustrezno, 
uspešno in učinkovito.

Vrednotenje ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih 
rezultatov v okviru PRP 2007–2013

Cilj vrednotenja je ugotoviti, ali je izvajanje omenjenih ukrepov v programskem 
obdobju 2014–2020 ustrezno, uspešno in učinkovito ter ali je opazen napredek 
glede na programsko obdobje 2007–2013.

Vrednotenje doseganja ciljev PRP 2014–2020 

Cilj vrednotenja je ugotoviti, ali je doseganje ciljnih kazalnikov PRP 2014–2020 
uspešno.

URL /

Založnik/Uredni
k

Center za kartografijo favne in flore

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

Naslov Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017

Izvleček V drugem delnem poročilu o izvajanju projektne naloge Monitoring izbranih ciljnih vrst 
metuljev v letih 2016, 2017 in 2018 so predstavljeni rezultati terenskih popisov v letu 
2017 za kraškega zmrzlikarja (Erannis ankeraria), hromega volnoritca (Eriogaster 
catax), travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), velikega mravljiščarja (Phengaris 
arion), strašničinega mravljiščarja (P. teleius), temnega mravljiščarja (P. nausithous), 
rdečega apolona (Parnassius apollo) in barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus).

URL https://www.program-
podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-
2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/metulji/Monitoring_metulji_201
7.pdf
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2.e) Povzetek opravljenih vrednotenj, ki se osredotoča na ugotovitve vrednotenj

1. Vrednotenje ukrepov, ki se prvič izvajajo v okviru PRP 2014–2020

Ukrep M02

 Ustreznost

Ukrep se relativno uspešno izvaja in že ustvarja spremembe, ki so v skladu s splošnimi cilji PRP-ja, 
naslavlja identificirane slabosti ter sledi opredelitvam v PN3 in PN4.

 Uspešnost

Izvajane aktivnosti potekajo uspešno, a hkrati so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti. Dosledno 
spoštovanje kakovostnih kriterijev ter zahteve o razvejani mreži svetovalcev, namreč vodi do dejstva, da je 
edina taka svetovalna mreža ta, ki je organizirana znotraj KGZS. Tu se odpira vprašanje ustreznosti izbora 
načina izvedbe ukrepa s postopki javnega naročanja, ki vsaj deloma vpliva tudi na uspešnost in učinkovitost 
izvajanja.

 Učinkovitost

Za doseganje zastavljenih ciljev bo potrebno postopke od javnega naročanja in oddaje naročila do izvedbe 
svetovanj, še posebej pa postopek kontrole, podrobno analizirati s strani vseh vpletenih. Zahtevni postopki 
kontrole na terenu ob izvajanju svetovanja delujejo nestimulativno na svetovalce. Ugotavljamo razkorak 
med odobrenimi in izplačanimi sredstvi oz. relativno počasno črpanje sredstev. 

Priporočila:

Priporočamo, da se vse postopke od zahtevka za začetek in oddaje naročila do izvedbe svetovanj, še posebej 
pa postopka kontrole podrobno analizira.

Izvajanje z javnim naročilom je ob obstoječih pogojih, ki izhajajo iz zahtev evropske uredbe, oteženo glede 
na slovensko specifiko omejenega števila ponudnikov. Ocenjujemo, da bi postopek lahko ob večji stopnji 
sodelovanja vseh akterjev po podpisu pogodbe potekal hitreje, učinkoviteje in ceneje tudi s pomočjo 
dodatnih usposabljanj svetovalcev ter s pripravo tipskih obrazcev za poročanje o izvedenem svetovanju.

Predlagamo, da se uvede ukrep izobraževanja svetovalcev. Na ta način bi izvajalec lahko izvedel strokovno 
svetovanje, hkrati pa bi lahko ARSKTRP hitreje izvedla kontrolo in bi bilo manj nepravilnosti in netočnosti. 
Poleg tega predlagamo tudi, da se svetovalcem nudi strokovno usposabljanje glede posameznega področja 
svetovanja, saj ARSKTRP preverja zahteve, ki so predmet pogodbe in nima dodatnih zahtev.

Podukrep M06.3

 Ustreznost

M06.3 je ustrezno zasnovan, saj naslavlja prav izpostavljene probleme.

 Uspešnost

Do sedaj je bil objavljen en javni razpis, ki pa v času izvajanja vrednotenja še ni zaključen. Prispelo je 4.038 
vlog, kar kaže na to, da je bil interes oziroma potreba upravičencev po tovrstni spodbudi zadostna in dobro 
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ocenjena s strani pripravljavca razpisa. Uspešnost ukrepa bo v veliki meri odvisna od sposobnosti 
upravičencev, da izpolnijo zastavljene cilje.  

 Učinkovitost

M06.3 je dobro sprejet pri uporabnikih, pozitivno ga ocenjuje tako MKGP kot KGZS. Glede na to, da se v 
praksi še ni pričel izvajati, stroškovno učinkovitost ne moremo ovrednotiti.

Priporočila: 

Ker gre za upravičence, ki so nosilci majhnih kmetij in imajo predvidoma manj izkušenj z vključenostjo v 
ukrepe PRP, je potrebno v času izvajanja njihovega poslovnega načrta zagotoviti, da bodo s strani različnih 
akterjev dobro ter pravočasno informirani o obveznostih, ki izhajajo iz vključitve v podukrep. Upravičence 
je potrebno seznaniti z obveznostmi kot tudi predvidenim načinom izvedbe kontrol. 

Podukrep M08.4 

 Ustreznost

M08.4 je z usmeritvijo v odpravo škode in obnove gozdov ustrezno naslovil pomembne potrebe v okviru 
PN 4.  Zaradi omejenega obsega in časa izvajanja še ne moremo govoriti o tem, v kakšni meri je podukrep 
ustvaril spremembe, ki jih obravnavajo potrebe opredeljenih programskih področij.

 Uspešnost

Nizko število vlog in nizki povprečno zahtevani zneski opozarjajo, da je potrebno bolj stimulirati 
vključevanje upravičencev.

 Učinkovitost

Podatki, ki jih navaja pripravljalec vlog, kažejo, da se je na izvedbeni ravni k podukrepu pristopilo na 
relativno zahteven način, ki predvsem manjše lastnike odvrača od vključevanja.

Priporočila:

Predlagamo ustrezno redefiniranje pogojev za vstop oz. izvajanje samega podukrepa za manjše lastnike. 
Problematično je, da skoraj polovica vloženih vlog v preučevanem obdobju še čaka na odobritev v situaciji, 
ko je zahtevanih sredstev v vseh predloženih vlogah celo manj kot razpisanih. Trenutna dinamika nakazuje 
na tveganje, da načrtovana sredstva ne bodo počrpana, še večjo škodo pa nakazuje verjetnost, da večji del 
posledic žledoloma in drugih naravnih nesreč (ki bi jih bilo smiselno vključiti v ukrep) v gozdu, kljub 
zadostnim sredstvom, ki so na voljo, ne bo pravočasno in ustrezno saniranih.

Ukrep M14

 Ustreznost

M14 je ustrezen. Z dodeljevanjem podpore ukrep rejce spodbuja k zagotavljanju dobrega počutja živali.

 Uspešnost

Odziv kmetov je, glede na število odobrenih vlog, ustrezen.
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 Učinkovitost

Ocenjujemo, da se ukrep učinkovito izvaja in je višina plačila, izračunana s strani KIS ustrezna.

Priporočila:

Kljub dosedanji uspešnosti izvajanja ukrepa je potrebno izvajanje še naprej tekoče spremljati, da se zaradi 
neizpolnjevanja vstopnih pogojev (svetovanje v primeru prašičereje) ne bi pojavila manjša pripravljenost na 
strani KMG za sodelovanje. Da bo ukrep lahko prispeval k doseganju programskih ciljev, bo potrebna 
ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj PRP 2014-2020.

Ukrep M16

 Ustreznost

M16 je ustrezno zasnovan. Presoja o vplivu ukrepa na programska področja je v tej fazi neizvedljiva, saj sta 
prva razpisa za M16.4 in M16.9 bila objavljena v 2017, a še ni izdanih odločb, za druga dva podukrepa pa 
do konca 2017 še ni bilo objavljenih razpisov.

 Uspešnost

Ukrep M16 je novost, saj spodbuja sodelovanje med partnerji, kjer ga tradicionalno ni prav veliko, vsaj ne v 
takšni obliki. Probleme opažamo v fazi implementacije: postopek izbora in odločanja o podpori 
prijaviteljem je dolg ob dejstvu, da ne govorimo o velikem številu vlog. Zamik pri razpisih M16.2 in M16.5 
naj bi bil posledica temeljite priprave razpisa. Našteto lahko vpliva na uspešnost ukrepa, a prave ocene 
uspešnosti v tej fazi ne moremo podati.

 Učinkovitost

Ker še ni bilo odobrenih in izplačanih vlog, učinkovitosti ni možno vrednotiti.

Priporočila:

Pri M16.4 in M16.9  priporočamo analizo postopka obravnave vlog, prispelih na javne razpise, na 
ARSKTRP in predvsem hitrejše odločanje o vlogah. 

 

2. Vrednotenje ukrepov, ki se niso uspešno izvajali oz. niso dosegli pričakovanih rezultatov v okviru 
PRP 2007–2014

Podukrep M01.1 

 Ustreznost

M01.1 je ustrezno zasnovan. Kot pomemben segment se izpostavlja praktično znanje in prenos dobrih 
praks.

 Uspešnost

M01.1. se relativno uspešno izvaja. Bolj usklajeno načrtovanje javnih naročil bi bilo bolj prijazno do 
udeležencev, ki imajo več časa za usposabljanje v zimskih mesecih. Na dolgi rok pa je potrebno razmisliti, 
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ali je način izvajanja z javnim naročanjem najuspešnejši za izvajanje tega ukrepa.

 Učinkovitost

S stroškovnega vidika je podukrep učinkovit in bi dovoljeval celo stroškovno zahtevnejša usposabljanja.

Priporočila:  

Glede na razpoložljiva sredstva predlagamo nadgradnjo podukrepa (manjše skupine udeležencev, več 
poudarka na specifičnih vsebinah za posamezno okolje). Predlagamo, da se o načinu in vsebini take 
nadgradnje opravi temeljit posvet med vsemi soudeleženci v procesu usposabljanja: MKGP, ARSKTRP ter 
do sedaj izbranimi izvajalci in tudi z udeleženci po posameznih ciljnih skupinah. V primeru usposabljanj, ki 
se vežejo na druge ukrepe, bi morali sodelovati nosilci teh ukrepov v vseh sodelujočih organizacijah. 
Zanimivejše, bolj praktično in  dinamično usposabljanje bi po naši oceni moralo pritegniti več zanimanja ne 
le za usposabljanje, ampak tudi za povezane ukrepe ter vsaj deloma odpravilo zasičenost udeležencev z 
usposabljanji, ki se ponovijo vsako leto s strani istih izvajalcev.

Predlagamo, da se besedilo v javnem naročilu dopolni tako, da izvajalec omogoči udeležencem, da 
posredujejo morebitna vprašanja na vnaprej znani elektronski naslov izvajalca in dobijo odgovore 
neposredno na usposabljanju ter da so usposabljanja interaktivna (v smislu delavnic).

Priporočamo ponovno ovrednotenje stroškovnega okvirja za ukrep usposabljanja in/ali prilagoditev vsebin 
in metod izvajanja v smeri večje fleksibilnosti in ciljne usmerjenosti (čimprejšnji začetek izvajanja 
podukrepa M01.2).

Podukrep M03.1

 Ustreznost

M03.1 temelji na prepoznanih potrebah, ki izhajajo iz predhodno izvedenih vrednotenj, zahteval pa je 
določene zakonske prilagoditve, kar je nekoliko zamaknilo realizacijo.

 Uspešnost

Izvedena sta bila dva javna razpisa, a za drugega še niso znani rezultati. V časovnem okviru, ki ga zajema 
analiza, je bil zaključen prvi javni razpis, na katerega je prispelo 86 vlog s skupno zahtevanim zneskom, ki 
je bil nižji od razpisanega. Glede na rezultate prvega razpisa ocenjujemo, da je podukrep uspešen.

 Učinkovitost

Prenovljeni ukrep uvaja poenostavljene oblike vodenja stroškov (pavšalno plačilo), kar predstavlja veliko 
poenostavitev. Velika poenostavitev za KMG je tudi ta, da se na javni razpis ni potrebno prijavljati 
posameznemu KMG, temveč se na javni razpis prijavlja pravna oseba, ki prijavi KMG v postopke 
certificiranja. Na ta način pa se je povečala tudi višina odobrenih sredstev na vlogo, kar bistveno povečuje 
stroškovno učinkovitost tega ukrepa glede na preteklo programsko obdobje.

Priporočilo:  

Glede na dobro sprejetost ukrepa priporočamo nadaljnji razvoj v smislu dodajanja novih shem kakovosti in 
promocijo med potencialnimi upravičenci k vključevanju v sheme.  Posebna analiza trga, ki bi pokazala 
razliko med tržnim položajem proizvajalcev, vključenih v sheme, ter tistimi, ki to niso, bi v primeru 
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ugotovljenega pozitivnega rezultata lahko vplivala na večje vključevanje, saj celo tisti, ki so vključeni v 
sheme, izražajo pomislek glede dviga lastne tržne uspešnosti.

Podukrep M09.1 

 Ustreznost

Načrtovanega podukrepa še ni med razpisi, vendar razpoložljivo gradivo kaže na upoštevanje izkušenj iz 
predhodnega obdobja. V tej fazi ni mogoče podati dokončno oceno o ustreznosti podukrepa, menimo pa, da 
uvedene spremembe ustrezno odpravljajo pomanjkljivosti prejšnjega ukrepa.

 Uspešnost in učinkovitost

Zanimanje za ukrep obstaja, je pa bilo potrebno za njegovo realizacijo predhodno urediti še zakon o 
kmetijstvu, kar je realizacijo zamaknilo. Ugotavljamo, da se do pričetka vrednotenja podukrep še ni začel 
izvajati, kar ne dovoljuje vrednotenja uspešnosti in učinkovitosti.

Priporočilo:

Glede na pričakovane pozitivne učinke predlagamo, da se k izvajanju ukrepa čim prej pristopi.

3. Vrednotenje doseganja ciljev PRP 2014–2020

Analiza uspešnosti kaže, da obstaja tveganje, da cilji PN 1 ne bodo doseženi. Tveganje se nanaša predvsem 
na ciljni kazalnik področja 1A (odstotek izdatkov za ukrepe M01, M02 in M16) medtem ko sta ciljna 
kazalnika 1B (število operacij M16) in 1C (število vključenih) kljub nizkim vrednostim pri 1B ob zmernem 
tveganju dosegljiva. Pri M01 in M02 je težava pri izvajanju javnih naročil, majhnem številu ponudnikov in 
nesoglasjih v zvezi s smiselnimi vsebinami in metodami ter izvajanjem kontrole, ki vplivajo na izvajalca. 
Pri M01 razmerje med številom vključenih v usposabljanja in porabljenimi sredstvi kaže na preobsežno 
načrtovanje porabe. Pri M02 oviro predstavlja en sam ponudnik zaradi česar se postavlja vprašanje o 
smiselnosti oblike izvedbe. Pri M01 zaradi zasičenosti z vsebinami manjše tveganje obstaja tudi v zvezi s 
številom upravičencev (1C). Razlog za nezainteresiranost je deloma tudi v načinu podajanja vsebin, kar 
izhaja iz izvedenih anket. V primeru M16 je težava predvsem v dolgotrajnem postopku in nesoglasjih glede 
pričakovanj in možnosti med MKGP, upravičenci in AKTRP. Neglede na trenutno stanje kazalca učinka pa 
zanimanje za ukrep in obseg sredstev, ki je na voljo po posamezni operaciji kažejo, da je cilje še vedno 
mogoče doseči, ob učinkovitih postopkih in komunikaciji.

Cilji PN 2 bodo ob zmernem tveganju najverjetneje doseženi. Stanje in trend ciljnih kazalnikov področij 2A 
(delež KMG s podporo za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje) in 2B (delež KMG s poslovnim 
razvojnim načrtom in naložbami za mlade kmete) sta ustrezna.

Cilji PN 3 bodo ob zmernem tveganju najverjetneje doseženi. Stanje kazalnika T5 (delež KMG s podporo za 
sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih verigah ter organizacijah proizvajalcev) kaže, 
da obstaja zmerno tveganje nedoseganja vrednosti, ki izhaja predvsem iz ukrepa M09, ki h kazalniku sicer 
prispeva manjši delež in kjer se po navedbah nosilca administrativne zahteve, krive za zamik pri izvajanju, 
izpolnjujejo.

Cilji PN 4 so glede na stanje kazalnikov (delež kmetijskih zemljišč s sklenjenimi pogodbami za podpiranje 
biotske raznovrstnosti, izboljšanje upravljanje voda in preprečevanje erozije) so že bili preseženi.

Obstaja tveganje, da cilji PN 6 ne bodo doseženi. Tveganje izhaja iz izvajanja M06.4 – finančni instrumenti, 
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kjer se postavlja vprašanje interesa za ukrep. Določeno tveganje izhaja tudi iz kazalnika za PP 6C.

Na podlagi tega priporočamo:

 Predlagamo ponovno ovrednotenje relevantnosti M06.4 za doseganje ciljnega kazalnika v smislu 
pregleda potencialnih sprememb v parametrih obstoječe ocene relevantnosti, neposrednega 
preverjanja interesa pri upravičencih in njihovih predstavnikih ter notranje analize potrebnega časa 
za uspešno izvedbo ukrepa in skladno z ugotovitvami prilagoditev kazalnikov učinka za ta ukrep in 
prerazporeditev (dela) sredstev.

 Največ pripomb v okviru intervjujev in fokusnih skupin se je nanašalo na nadzor. Priporočamo 
analizo izvajanja nadzora. 

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

V okviru monitoringa za določitev SIPKK je 113 ploskev, ki so razporejene v kmetijski krajini po celi 
Sloveniji. V letu 2017 je bilo popisanih 92 ploskev. Sestavljeni indeks 29 indikatorskih vrst ptic kmetijske 
krajine je v letu 2017 znašal 76,1, kar je za 0,9 % več od leta 2016. Sestavljeni indeks travniških vrst je v 
letu 2017 znašal 64,7, kar je za 2,1 % več kot v letu 2016. Trend SIPKK je zmerni upad za obdobje 2008-
2017, prav tako trend travniških vrst. Trendi populacij 15 od 29 vrst so v upadu, 10 od 29 vrst pa stabilni ali 
v porastu. Trenutna medletna rast indeksov še ne pomeni nujno tudi obrata trendov.

5. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 

V letu 2017 je bil opravljen monitoring 16 izbranih kvalifikacijskih vrst ptic.

Trendi posameznih kvalifikacijskih vrst:

(1) Trend negotov: kotorna (Vipavski rob), kostanjevka (Črete), velika uharica (Kras, Vipavski rob), 
podhujka (Snežnik – Pivka), triprsti detel (Kočevsko), kosec (Planinsko polje, Reka, Snežnik–Pivka).

(2) Zmeren ali strm upad:

o zmeren upad: podhujka (Kras), srednji detel (Mura), hribski škrjanec (Kras), veliki škurh 
(Ljubljansko barje), pisana penica (Mura, Ljubljansko barje), kosec (Ljubljansko barje, Dobrava – 
Jovsi), veliki skovik (Goričko)

o strm upad: srednji detel (Krakovski gozd – Šentjernejsko polje), vrtni strnad (Kras), črnočeli 
srakoper (Krakovski gozd – Šentjernejsko polje), grahasta tukalica (Črete), kosec (Breginjski Stol)

(3) Zmeren porast: črnočeli srakoper (Vipavski rob), kosec (Cerkniško jezero), bela štorklja (Slovenija, za 
HPa in JZG)

(4) Trend stabilen: pisana penica (Snežnik – Pivka), kosec (Nanoščica)

 Trenda za triprstega detla na Pohorju in zlatovranko na Goričkem ni bilo mogoče izračunati.

6. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev

 Na podlagi rezultatov monitoringa v letu 2017 so podane naslednje ocene:

 stanje kraškega zmrzlikarja se ocenjuje kot neugodno, saj sta bila na območju sklenjene razširjenosti 
opažena le 2 osebka, velik del območja pa je bil prizadet v požaru leta 2016; vrsta tudi ni bila 
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najdena na izoliranem območju pri Hrastovljah.
 stanje hromega volnoritca je neznano. Število gnezd gosenic na sklenjenem območju razširjenosti je 

bilo manjše, kot v prejšnjem pregledu, verjetno kot posledica požara na tem območju v letu 2016; 
zasedenost znotraj območij izoliranih populacij niha.

 stanje velikega mravljiščarja je neugodno. Vrsta ni bila opažena na treh območjih, kjer se izvaja 
monitoring robnih in izoliranih populacij, prav tako je opazna izguba habitata, predvsem na območju 
sklenjene razširjenosti v Halozah.

 stanje strašničinega mravljiščarja je neugodno.
 stanje temnega mravljiščarja je neugodno.
 stanje habitata barjanskega okarčka je v območju MRR monitoringa Kras kljub zaraščanju še vedno 

ugodno, v območjih Črna dolina in pri Duplicah pa je stanje habitata barjanskega okarčka neugodno.

Stanja travniškega postavneža še ni mogoče podati, saj je bila v letu 2017 opravljena vzpostavitev 
monitoringa. Kljub vsemu stanje ocenjujemo kot zaskrbljujoče, saj vrste nismo našli na kar nekaj območjih 
monitoringa robnih in izoliranih populacij, predvsem v severovzhodnem delu Slovenije.

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 23/08/2017

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

Objava Letnega poročila o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014–2020 za leto 2016

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Objava na spletu (pdf), posredovanje informacij preko elektronskih novic 
PRePlet in predstavitev članom Odbora za spremljanje PRP 2014–2020

Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

2550

URL https://www.program-podezelja.si/sl/spremljanje-in-vrednotenje/spremljanje-prp
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Datum/Obdobje 01/11/2017 - 31/12/2017

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

Objava monitoringov: - Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na 
območjih Natura 2000 v letu 2017 - Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v 
letu 2017 - Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega 
indeksa ptic kmetijske krajine – poročilo za leto 2017

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

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

Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

2500

URL https://www.program-podezelja.si/sl/spremljanje-in-vrednotenje/spremljanje-prp

Datum/Obdobje 20/10/2017

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

Predstavitev poročil monitoringov ptic in metuljev ter vrednotenja PRP 2014–
2020 (dogodek)

Splošni organizator 
dejavnosti/dogodka

Mreža za podeželje

Uporabljeni 
informacijski 
kanali/oblika

Organizirana je bila predstavitev za splošno javnost in ključne partnerje, objava 
na spletni strani, posredovanje informacij o dogodku in dosežkih preko 
elektronskih novic PRePlet.

Vrsta ciljnega 
občinstva

Splošna javnost in ključni partnerji

Približno število 
doseženih deležnikov

2900
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URL https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/732-12-10-2017-
vabilo-na-predstavitve-porocil-monitoringov-ptic-in-metuljev-ter-vrednotenja-
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)

MKGP naj pri naslednjem vrednotenju zagotovi z vsemi deležniki s področja 
varstva narave in okolja usklajeno definicijo HNV (bodisi na podlagi priporočil 
Evropske komisije, bodisi s pomočjo lokalnih strokovnjakov s tega področja). 
(Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Predstavniki OU so se udeležili več razprav in delavnic, ki jih je organizirala EK 
na temo HNV. OU je tudi odgovoril na dva vprašalnika EK glede HNV. EK 
zbira metodologije izračunov kazalnika HNV v vseh državah članicah. OU bo 
sledil navodilom EK glede izračuna tega kazalnika. V kolikor EK ne bo 
oblikovala navodila za izračun kazalnika HNV, bo OU v sodelovanju z ZRSVN 
in drugimi strokovnimi institucijami, pregledal in posodobil metodologijo 
izračuna kazalnika HNV. Zaradi kompleksnosti problematike bo definicja 
pripravljena za uporabo v novem programskem obdobju. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

V prihodnjem vrednotenju naj se prepoznavnost ukrepov PRP pregleda (tudi) pri 
upravičencih, ki niso člani baze Mreže. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo pri pripravi projektne naloge za vrednotenje v letu 2019 opozoril na 
nujnost vključitve pregleda prepoznavnosti ukrepov PRP pri upravičencih, ki 
niso člani baze Mreže. Izvajalec vrednotenja bo prepoznavnost ukrepov PRP 
pregledal (tudi) pri upravičencih, ki niso člani baze Mreže.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga, da se kljub nizkemu zanimanju za operacije s 
področja okolja, ne omogoči razporejanja sredstev iz enega tematskega področja 
na drugo. Namesto tega priporoča preučitev drugih možnih načinov ali orodij za 
spodbujanje tovrstnih operacij, na primer v obliki ciljnega javnega poziva za 
spodbujanje varstva okolja in predlogov konkretnih idej s strani LAS. (Presoja 
rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje V skladu z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi 
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spremljanje skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 lahko LAS enkrat letno predlaga 
spremembo SLR. Predlagana sprememba SLR mora izhajati iz spremenjenih 
okoliščin na območju LAS. Sprememba SLR lahko vključuje tudi 
prerazporejanje sredstev med ukrepi v kolikor to izhaja iz spremenjenih 
okoliščin na območju LAS in je v skladu s potrebami lokalnega območja. LAS 
lahko ciljno usmerja javne pozive za izbor operacij, v kolikor ugotavlja, da na 
področju posameznega ukrepa ni zadostnega interesa.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Ob naslednjem vrednotenju naj se izvede ciljno usmerjena analiza ekološkega 
stanja površinskih voda. Z namenom stroškovne učinkovitosti se znotraj 
obstoječe mreže opredeli merilna mesta, ki so primerna za vrednotenje učinkov 
PRP. To je, da se nahajajo na območjih z reprezentativnim deležem zemljišč z 
zahtevkom in ugotovljenimi pomembnimi obremenitvami v skladu z NUV. Po 
potrebi se predlagajo dodatna mesta in podpre monitoring ekološkega stanja. 
(Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo pri pripravi projektne naloge za vrednotenje v letu 2019 opozoril na 
nujnost vključitve ciljno usmerjene analize ekološkega stanja površinskih voda. 
Izvajalec vrednotenja bo izvedel ciljno usmerjeno analizo ekološkega stanja 
površinskih voda.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga bolj celostno vključevanje aktivnosti drugih 
institucij (na primer, KGZS), ki so povezana z ukrepi PRP, v obveščanje 
upravičencev PRP. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Mreža za podeželje vzpodbuja in vzpostavlja komunikacijski proces v obliki 
dvostranske komunikacije. Mreža na eni strani preko spletne strani, tedenskih e-
novic PRePlet in z neposrednim obveščanjem INFO točk preko elektronske 
pošte informira o vsebini PRP, glavnih dosežkih izvajanja programa in dogodkih 
kot tudi potencialne upravičence o možnostih dostopa do sredstev PRP, o 
njihovih obveznostih itd, na drugi strani pa prav tako tudi sama prejema in 
pridobiva informacije od posameznikov in organizacij na lokalni ravni ter jih 
razširja preko svojih komunikacijskih kanalov. Informacije s področja podeželja 
lahko zainteresirani sporočajo na elektronski naslov mreže ali preko telefona.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

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

Za analizo uporabnosti (zadostnosti in relevantnosti) gradiv med širšim krogom 
upravičencev brez morebitne pristranskosti vzorca bodo najboljši vir informacij 
obvezna usposabljanja (KOPOP, EK, DŽ) – za te ukrepe je največ publikacij, 
poleg tega so na njih prisotni vsi obvezniki teh ukrepov in lahko odgovorijo na 
vprašanja kot so mnenje o gradivih, kaj pogrešajo, ali potrebujejo tiskano verzijo 
itd. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V akcijskem in komunikacijskem načrtu Mreže za podeželje RS za obdobje 
2014–2020 imamo v okviru drugih podpornih aktivnosti predvidene različne 
analize (predvsem anketne vprašalnike). Anketni vprašalnik o analizi 
uporabnosti gradiv med širšim krogom upravičencev bomo po potrebi izvedli na 
obveznih usposabljanijh oz. v obliki ankete na spletni strani.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga, da preko ciljno usmerjenih javnih razpisov OU 
še naprej aktivno spodbuja naložbe, namenjene prilagajanju na podnebne 
spremembe. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Do sedaj smo iz naslova podukrepa M04.1 izvedli dva javna razpisa namenjena 
izključno prilagajanju na podnebne spremembe (1. in 4. JR), pri katerih smo 
odobrili 333 vlog oz. 30 odstotkov vseh odobrenih vlog ter 9,1 mio € oz. 15 
odstotkov vseh odobrenih sredstev na podukrepu M04.1. V mesecu marcu 2018 
pa je bil objavljen še tretji javni razpis izključno za ta namen. Razpisano je bilo 
15 mio €. V okviru podukrepa M04.2 ni posebnih javnih razpisov, namenjenih 
naložbam v prilagajanje na podnebne spremembe. Za naložbe v povečanje 
okoljske učinkovitosti lahko upravičenci pridobijo dodatno 5 odstotnih točk 
javne podpore. Poleg tega pa lahko upravičenci pridobijo dodatne točke pri 
merilih za izbor vlog za naložbe v učinkovito rabo energije, pridobivanje 
energije iz obnovljivih virov in ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja priporoča opredelitev okvirja za inovativne operacije oz. 
inovativnost v kmetijstvu in gozdarstvu, ki bo uporabljen v vseh ukrepih PRP. 
Predlagana je razdelitev definicije na tehnološke inovacije, procesne inovacije in 
inovacije na področju prenosa znanja. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje Opredelitev okvirja za inovativne operacije pri M16 ni smiselna, saj se spodbuja 
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spremljanje razvoj novih ali izboljšave obstoječih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij, 
pri čemer bodo morali projekti vključevati najmanj eno inovacijo. 
Kategorizacija operacij, ki bi vključevali več kot eno inovacijo, bi bila otežena, 
zato menimo, da ni smiselna. Pri investicijskih ukrepih prideta v poštev le prvi 
dve kategoriji. Inovativnost spodbujamo preko meril za izbor vlog. Večinoma 
spodbujamo tehnološke inovacije. Kot inovacijo spodbujamo tudi uporabo 
zavarovanih sort rastlin, sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija ter rejo 
avtohtonih vrst živali (M04.1), ki pa so po svoji naravi procesnega značaja. 
Inovacije na področju prenosa znanja nimajo vpliva na izvajanje naložb niti niso 
opredeljene kot cilj posameznih podukrepov. Pri M01 take razdelitve ne delamo 
in tudi ni smiselna. Učinkovitejši prenos znanja je ključen predpogoj za krepitev 
baze znanja in s tem za pospeševanje inovacij na podeželju. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga širše informiranje potencialnih upravičencev 
(tudi tistih, ki so vključeni zgolj v OMD) o pomenu izvajanja ukrepov za 
prilagajanje na podnebne spremembe in o podpori (finančni in drugi), ki jo pri 
tem nudi PRP. Obveščanje lahko poteka v okviru usposabljanj KOPOP, in pa 
tudi širše s pomočjo Mreže za podeželje. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Obveščanje že poteka v okviru predhodnega in rednega usposabljanja za ukrep 
M10 ter aktivnostmi Mreže. Tem vsebinam je bil dan pomemben poudarek na 
kmetijskem sejmu AGRA tako leta 2016 kot 2017 prek nagradne igre, ko so 
morali obiskovalci prepoznavati različne vrste ptic kmetijske kulturne krajine, 
stare sorte jabolk v travniških sadovnjakih, avtohtone pasme živali, različne 
obdelave tal ipd. Izdelane so bile tudi promocijske vrečke semen avtohtonih 
rastlin, ki so bile namenjene ozaveščanju o pomenu avtohtonih sort kmetijskih 
rastlin in operaciji ukrepa M10, ki spodbuja uporabo le-teh. Informiranje in 
obveščanje o namenu ukrepov poteka tudi prek objav prispevkov v tiskanih 
medijih. Pomembno vlogo pri informiranju imajo tudi INFO točke PRP 2014-
2020, zlasti KGZS in Zavod RS za varstvo narave. Pred vstopom v ukrep 
KOPOP se morajo vsi potencialni upravičenci udeležiti predhodnega 
usposabljanja. V okviru tega usposabljanja poslušajo vsebine o zmanjševanju 
toplogrednih plinov.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

OU naj izvede pregled obstoječih usposabljanj in svetovalnih storitev na trgu in 
na tej osnovi izvajanje aktivnosti v okviru ukrepov M01 in M02 prilagodi 
razmeram in potrebam upravičencem. Pri udeležencih obstoječih usposabljanj, 
ki so financirana v okviru PRP, naj se preveri interes za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti. Posebno pozornost je potrebno nameniti povratnim 
oblikam financiranja, ki se ga lahko dodano promovira preko brezplačnih 
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usposabljanj. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V okviru ukrepa M01 in M02 se za enkrat ne predvideva usposabljanj ali 
svetovanj na prednostnem področju 6A. Potreben je drug način izvajanja ukrepa 
M01 in M02 ali poenostavitev sistema javnega naročanja, po katerem se ukrepa 
sedaj izvajata, saj ta močno otežuje izvedbo ukrepov, povezanih s prenosom 
znanja. Prenos znanja v kmetijstvu je specifičen tudi zato, ker na trgu ni veliko 
specializiranih ponudnikov, še manj pa takšnih, ki lahko zagotovijo geografsko 
pokritost ali pa pokritost celotnega sektorja. V tem programskem obdobju smo 
povezali ukrepa M01 in M02 z ukrepi KOPOP, Ekološko kmetovanje in 
Dobrobit živali. Na izvedbenem nivoju se je to povezovanje ukrepov med seboj 
izkazalo za izredno zahtevno in komplicirano. V tem povezovanju ukrepov med 
seboj smo zaznali velika tveganja. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Nabor kazalnikov za spremljanje ohranjenosti krajine naj se razširi z izračunom 
površin in/ali deležev le-teh znotraj površinskih ukrepov, ki prispevajo k 
ohranjanju krajinske raznovrstnosti in krajinskih prvin kmetijske krajine. 
Upoštevajo naj se naslednje površine KOPOP: KRA_VTSA, KRA_MEJ, 
KRA_S50, KRA_PAST, KRA_ČRED, KRA_GRB (Presoja rezultatov PRP 
2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Priporočilo bo upoštevano. V naslednjem vrednotenju v letu 2019 se bo nabor 
kazalnikov za spremljanje ohranjenosti krajine razširil z izračunom površin in/ali 
deležev le-teh znotraj površinskih ukrepov, ki prispevajo k ohranjanju krajinske 
raznovrstnosti in krajinskih prvin kmetijske krajine.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja priporoča sistematični pristop k odločitvi za pripravo 
gradiva in odločitvi za njegov tisk, pri čemer dejavniki odločitve vključujejo 
namen gradiva, njegovo ciljno skupino (velikost in značilnosti), predvidene 
stroški priprave (neposredni in posredni), tiska in distribucije, obdobje 
relevantnosti ipd. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Ta potreba je bila zaznana že v prejšnjem vrednotenju in je bilo predvideno, da 
naslednji izvajalec vrednotenja opravi to analizo. Mreža za podeželje ob pripravi 
Letnega plana Mreže za podeželje, ki se sprejema v okviru večih faz/sestankov, 
pregleda tudi predloge za izdajo tiskanih publikacij in jih preuči glede na njihov 
namen, ciljno skupino in predvidene stroške priprave. Število tiskanih publikacij 
se zmanjšuje, saj stremimo k pripravi spletnih verzij publikacij, prav tako se 
usmerjamo k pripravi poučnih avdiovizualnih gradiv.
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Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga analizo stanja procesov in odstranitev ozkih grl 
za skrajšanje postopkov. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

ARSKTRP izvaja obdelavo vlog in zahtevkov za izplačilo. Dolgotrajnost 
postopkov je posledica velikega števila objavljenih JR. Objavljenih in že 
zaključenih je bilo 26 JR in izdanih več kot 3.500 upravnih aktov. Izdanim 
odločbam je sledila tudi večja količina zahtevkov za izplačilo. ARSKTRP je 
kadrovsko okrepila ekipo zaposlenih. Na novo je bilo zaposlenih 20 sodelavcev. 
ARSKTRP je pregledala vse postopke vezane na obdelavo vlog in zahtevkov ter 
uporabila nove organizacijske prijeme, kar se že kaže v hitrejši obdelavi vlog in 
zahtevkov. ARSKTRP ugotavlja, da so velikokrat razlog za dolgotrajnost 
postopkov tudi slabo pripravljene vloge in zahtevki za izplačilo. V ta namen 
ARSKTRP podpira OU, pri izvedbi izobraževanj potencialnih vlagateljev in 
pripravljavcev vlog po objavi vsakega JR. KGZS v sodelovanju z ARSKTRP 
izvaja izobraževanja o pripravi zahtevka za izplačilo. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Plačilna agencija

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

V okviru M10 upravičenci izvajajo analize tal in AKTRP posredujejo podatke o 
stanju organske snovi, a ti podatki niso sistematično zbrani in analizirani. 
Izvajalec vrednotenja predlaga, naj AKTRP vzpostavi sistematičen način 
zbiranja in elektronske hrambe podatkov o količini posameznega parametra (K, 
P in org. snov) na način, ki omogoča prostorsko analizo. MKGP mora kot pogoj 
za to vzpostaviti bazo analiz tal določiti pravila in poenotiti metodologijo in 
merila.(Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Problematika analize tal ni le problematika ukrepov M10 in M11, ampak je to 
problem, ki zadeva tako kmetijski kot okoljski resor, saj bi bili podatki o 
izdelanih analizah tal koristni in uporabni za različne namene. Zato je treba v 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pristopiti k celoviti sistemski 
ureditvi te problematike in jo zakonsko regulirati. Pri tem je treba upoštevati, da 
Zakon o kmetijstvu (ZKme) lahko pokrije le področje kmetijskih tal. Če bo v 
novem programskem obodobju analiza tal še vedno eden od pogojev za 
izvajanje ukrepov kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ekološkega 
kmetovanja, bo treba pristopiti k celoviti rešitvi te problematike, pri čemer je 
ena od možnosti tudi sprememba ZKme. Te spremembe pa so zato relevantne za 
novo programsko obdobje (po letu 2020).
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Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja priporoča, da MKGP preuči, kako ženske nosilke 
kmetijskih gospodarstev prispevajo k ciljem Programa razvoja podeželja, 
predvsem k horizontalnim ciljem okolja, podnebnih sprememb in inovativnosti, 
ter na podlagi tega oblikuje akcijski načrt za spodbujanje enakosti med spoloma 
v kmetijstvu. Predpogoj za tovrstno analizo so popolni in pregledni podatki o 
spolu upravičencev po ukrepu. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Pri prvem javnem razpisu pri podukrepu M06.1 je bilo 15,91 % upravičenk, pri 
drugem 21,8 % in pri tretjem javnem razpisu 20,1 %. To so podatki s katerimi 
razpolagamo. Podatki glede doseganja horizontalnih ciljev bi bili prav gotovo 
dobrodošli, čeprav predvidevamo, da izbira horizontalnih ciljev ni vezana na 
spol, in v tem ne odstopajo od moške populacije. Menimo, da podukrep M06.1 
ni pripravljen v smislu, ki bi diskriminacijo spodbujal, je pa res, da KMG 
tradicionalno prevzame moški naslednik, če le-ta na KMG obstaja.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja priporoča, da se podukrep M06.1 ne usmerja ciljno k 
zaposlovanju brezposelnih mladih, pač pa bolj k generacijski pomladitvi 
kmetijskih gospodarstev, kar je pri stopnji izobrazbe lahko tudi v konfliktu s 
ciljem zniževanja brezposelnosti. Vključenost mladih in ranljivih skupin (naj) se 
zasleduje preko ukrepa CLLD/LEADER. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Večja vključenost mladih in drugih ranljivih skupin se v okviru ukrepa 
LEADER spodbuja v okviru tematskega področja ukrepanja "večja vključenost 
mladih, žensk in drugih ranljvih skupin". Vse strategije lokalnega razvoja 
vključujejo ukrepe v okviru omenjenega tematskega področja. Glede na 
rezultate prvih treh javnih razpisov pri podukrepu M06.1 je večina (55,7 %) 
upravičencev v starostni skupini 30 - 40 let. Za zaposlitev na prevzetem KMG se 
odločajo predvsem mlajši prevzemniki, kar pomeni, da hkrati znižujejo starostno 
strukturo nosilecv KMG in tudi prispevajo k povečanju zaposlenosti iz 
kmetijske dejavnosti.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 

V naslednjem vrednotenju izvajalec vrednotenja priporoča, da se v vprašalnik 
upravičencem vključi vprašanje vezano na izvajanje ukrepov ali aktivnosti, 
namenjenih učinkoviti rabi energije na kmetijskih gospodarstvih, s strani 
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ugotovitev in v 
oklepaju navedite vir)

posameznih KMG. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo pri pripravi projektne naloge za vrednotenje v letu 2019 opozoril na 
nujnost vključitve vprašanja upravičencem vezano na izvajanje ukrepov ali 
aktivnosti, namenjenih učinkoviti rabi energije na kmetijskih gospodarstvih. 
Izvajalec vrednotenja bo v vprašalnik upravičencem vklučil to vprašanje in 
neredil analizo odgovorov.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Za boljše ozaveščanje upravičencev PRP o vseh usposabljanjih, ki so za boljše 
opravljanje kmetijske dejavnosti na voljo, izvajalec vrednotenja predlaga, da se 
pri obveščanju PRP (zlasti preko Mreže za podeželje) vključi tudi preostala, 
tržno usmerjena, usposabljanja. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Pri obveznih usposabljanjih, kjer je ciljna skupina slušateljev znana (tisti, ki so 
vstopili v ukrep) se jih poziva z vabili. Pri izbirnih usposabljanjih pa Mreža za 
podeželje na svoji spletni strani obljavlja vabila. Pri izbirnih usposabljanjih ima 
izbrani izvajalec tudi obveznost, ki izhaja iz pogodobe, da obvešča potencialne 
udeležence na krajevno ustrezen način. Ne glede na to ali gre za obvezna ali 
izbirna usposabljanja se KMG obvešča preko spletne strani PRP, tedenskih e-
novic Preplet ter preko vseh INFO točk. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

MKGP naj dodatno spodbuja vključevanje v ciljne naravovarstvene operacije 
VTR, MET, STE in HAB na način, da ukrepe informiranja in ozaveščanja 
osredotoči na KMG, ki se nahajajo znotraj upravičenih območij (ciljno 
promoviranje operacij). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

O možnostih vključitve v naravovarstvene operacije upravičence na zadevnih 
območjih že zdaj seznanja kmetijska svetovalna služba ob vnosu zbirne vloge in 
zahtevkov v okviru vsakoletne kampanje zbirnih vlog, upravičence pa se o tem 
informira in ozavešča tudi na predhodnem in vsakoletnem rednem usposabljanju 
za ukrep M10. MKGP bo okrepilo informiranje in obveščanje upravičencev prek 
spletnih strani in aktivnosti Mreže za podeželje. Pomembno vlogo pri 
informiranju imajo tudi INFO točke PRP 2014–2020, zlasti KGZS in Zavod RS 
za varstvo narave.

Organ, pristojen za Organ upravljanja
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nadaljnjo obravnavo

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

Med ukrepi usposabljanja in svetovanja naj se več pozornosti nameni razlagi 
povezave med kmetijstvom in okoljem z uporabo zelo konkretnih primerov (npr. 
kemijsko stanje podzemnih voda v različnih regijah, vsebnost pesticidov, vpliv 
na življenje in zdravje ljudi in živali itd.). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V okviru M01 so te teme predstavljene na predhodnem usposabljanju za ukrep 
KOPOP, ki pa je za vse potencialne vlagatelje obvezen. V letošnjem letu se 
bodo pričela v okviru ukrepa M02 individualna svetovanja v povezavi z 
ukrepom M10 in M11 in bodo te vsebine detaljno predstavljene. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga, da se podatkovna zbirka baze upravičencev 
dopolni s podatkom o tem, ali gre pri naložbah v okviru podukrepa M08.6 za 
naložbe v diverzifikacijo ali naložbe v obstoječo dejavnost. (Presoja rezultatov 
PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Priporočilo je upoštevano. Dodali smo novo kategorijo pri spremljanju podatkov 
oziroma v naboru podatkov, ki jih spremlja ARSKTRP pri naložbah. Pri vlogi se 
označi ali je naložba v obstoječo dejavnost, ali gre za diverzifikacijo. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Za v prihodnje izvajalec vrednotenja predlaga, da se vprašalnike o zadovoljstvu 
z uporabljeno storitvijo uporabnikom razdeli po svetovanju samem (le-ti pa 
lahko odgovore pošljejo tudi po pošti), saj se bo le tako lahko povezalo 
uporabnika, ukrep, vsebino svetovanja, svetovalca z rezultati kontrol na kraju 
samem. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Z razdelitvijo vprašalnika o zadovoljstvu neposredno ob vsakem svetovanju, ne 
bi dobili objektivnih odgovorov. Med izvajalci svetovanj in nosilci KMG vlada 
nekakšno sodelovanje že iz preteklosti in v pričo njih ne bodo želeli biti povsem 
odkriti. Prav tako v tem primeru anonimnost podajanja odgovorov ni 
zagotovljena. Glede na to, da KMG izpolnijo anonimne ankete ob vsakem 
usposabljanju lahko uporabimo iste rezultate anket saj gre za iste KMG in 
vsebine vezane na ukrepe KOPOP, EK in DŽ - prašičereja, ko govorimo o 
izraženih željah KMG glede drugih vsebin svetovanja. 
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Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

V nabor VTPodV (vodna telesa podzemnih voda) je ob prihodnjem vrednotenju 
treba vključiti še Savsko kotlino in Ljubljansko barje. Kljub temu, da je to VT v 
dobrem kemijskem in količinskem stanju, zaradi intenzivnosti kmetijstva tu 
lahko pričakujemo pomembnejše vplive PRP. V nabor VTPV je ob prihodnjem 
vrednotenju treba vključiti še vodna telesa kjer je več površin, na katerih so 
načrtovane ciljno usmerjene operacije KOPOP (Presoja rezultatov PRP 2014–
2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU bo v prihodnjem vrednotenju vključil Savsko kotlino in Ljubljansko barje v 
nabor vodnih teles podzemnih voda. Vključena bodo tudi dodatna vodna telesa 
površinskih voda, kjer je več površin, na katerih so načrtovane ciljno usmerjene 
operacije KOPOP.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Z namenom večje ozaveščenosti o pomenu zmanjševanja emisij v kmetijstvu in 
načinih, kako kmetijska gospodarstva lahko to izvajajo, izvajalec vrednotenja 
predlaga večjo integracijo teh vsebin v (načrtovana) obvezna usposabljanja 
KOPOP, EK in DŽ. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Pred vstopom v ukrep KOPOP se morajo vsi potencialni upravičenci udeležiti 
predhodnega usposabljanja. V okviru tega usposabljanja udeleženci poslušajo 
vsebine o zmanjševanju toplogrednih plinov na področju kmetijstva. V okviru 
rednega usposabljanja za ukrepa M10 in M11 so vključene vsebine tudi v 
povezavi s podnebnimi spremembami oz. blaženjem in prilagajanjem na 
podnebne spremembe. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

OU naj čim prej začne upravičence ozaveščati in informirati o možnostih 
uporabe finančnih instrumentov. Pravočasno in ciljno usmerjeno obveščanje je 
potrebno zagotoviti zlasti glede pogojev in zahtev za razpise, ki (lahko) 
vključujejo posege v prostor. S tem se upravičence opremi z vsemi potrebnimi 
informacijami za pravočasno pridobivanje dovoljenj in soglasij. Informacija naj 
se zagotovi vsaj eno leto pred objavo. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje Mreža za podeželje bo upravičence informirala preko elektronskih in drugih 
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spremljanje medijev ter preko organizacije dogodkov, na katerih bomo predstavljali uporabo 
finančnih instrumetnov. V letu 2018 smo v sejemski reviji na Spomladanskem 
kmetijsko obrtnem sejmu Komenda (23.-25.3.2018) objavili prvi članek na temo 
finančnih instrumentov, 15. 2. 2018 pa je na Odboru za spremljanje programa 
razvoja podeželja bilo predstavljeno uvajanje finančnih instrumentov kot nove 
oblike podpore v okviru PRP. Ozaveščanje in informiranje o možnostih uporabe 
finančnih instrumentov že poteka, po sprejetju vseh potrebnih pravnih podlag pa 
bomo pričeli z intenzivnejšim obveščanjem javnosti, ki bo potekalo tudi preko 
Sklada skladov in izvajalcev finančnih instrumentov. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga preučitev povečanja št. KMG, ki ne prejemajo 
finančne podpore, ki prispevajo k PP 2A oz. 3A (bodisi primarno bodisi 
sekundarno), in ki (celostno) vodijo računovodstvo po metodologiji FADN, 
skladno s priporočilom vrednotenja. To bo prispevalo k bolj zanesljivim 
analizam naknadnega vrednotenja na področjih ekonomske uspešnosti in dodane 
vrednosti, diverzifikacije dejavnosti in pridelanih ali predelanih proizvodov 
KMG ipd. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Trenutno je v vzorec FADN na MKGP vključenih 908 kmetijskih gospodarstev, 
kar zagotavlja izpolnjevanje zahtev, ki izhajajo iz predpisov EU. Na MKGP se 
trudimo, da bi vzorec kmetij izboljšali z vidika reprezentativnosti in višjega 
deleža prostovoljno vključenih kmetij, tudi preko financiranja javne kmetijske 
svetovalne službe, ki deluje na KGZS. V okviru teh nalog financiramo pripravo 
in pomoč poročevalskim kmetijam, ki so v vzorcu, obiski na kmetijah 2 krat 
letno, izpolnjevanje in podpis Popisnih listov ter izdelavo popisnih listov za 
nove vzorčne kmetije. Z letom 2018 nameravamo uvesti dodatno informiranje in 
usposabljanje za vodenje FADN tudi za kmetije, ki prostovoljno vstopajo v 
vodenje FADN. Ena od možnih dodatnih rešitev je tudi povečanje plačila 
kmetom za udeležbo pri poročanju FADN iz sedanjih 175 € na cca. 300 € 
mesečno. Na ta način bi bilo sodelovanje kmetov v programu FADN bolj 
privlačno za vlagatelje.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga vključitev pilotnega projekta za OVE v javni 
razpis za ukrep M16 (na primer, vzpostavitev bioplinarne), v primeru 
pomanjkanja vlog s tega področja pa javni razpis, namenjen izključno tem 
projektom. Tovrstni pilotni projekt bi namreč vodil do prenosa znanja in dobrih 
praks s tega področja, dodatno pa več partnerjev doseže večjo ekonomijo obsega 
in s tem potencialno višjo donosnost projekta. (Presoja rezultatov PRP 2014–
2020)
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Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

V okviru podukrepa M16.2 je med tematike projektov EIP navedena tematika 
Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pridelavi in v predelavi. Menimo, 
da je tudi glede na omejitve glede vrednosti projekta in dolžine trajanja, 
primerneje vsaj v prvem javnem razpisu to tematiko uvrstiti med tematike za 
projekte EIP in ne pod pilotne projekte.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Za lažje ciljanje povečanja obnovljivih virov energij, tudi kot dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah, izvajalec vrednotenja predlaga programiranje 
prednostnega področja 5C. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Programiranje novega prednostnega področja v okviru PRP 2014–2020 ni več 
smiselno. Glede na to, da se vpliv na ta cilj meri na ravni posameznih podprtih 
naložb v okviru podukrepov M04.1, M04.2 in M06.4, v okviru katerih so 
podprte naložbe v pridobivanje energije za lastno porabo in prodajo, se lahko 
ugotovi koliko sredstev smo dejansko izplačali v ta namen. V okviru 
posameznih javnih razpisov je ta podatek opredeljen na ravni posameznih 
upravičenih stroškov. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Med podatkovna polja v okviru ukrepa M04 naj se doda vsebinska opredelitev 
sekundarnih vplivov. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Priporočilo je že upoštevano. Sekundarni vpliv naložbe je razviden iz podatkov 
o naložbi ter kmetijskem gospodarstvu (stanje pred in po naložbi). Opredeljen je 
tudi količinsko, ker je nanje vezano število točk v okviru prispevka naložbe na 
horizontalne cilje (npr. obseg skladiščnih kapacitet za zbiranje meteorne vode, 
živinskih gnojil, letna količina OVE, letna količina vode za namakanje, uvajanje 
novih proizvodov, energetsko varčnejša oprema, energetska učinkovitost stavb, 
ipd.).

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

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

Potrebno je dvigniti raven zavedanja glede pomena izvajanja ukrepov M10 in 
M11 in na ta način popularizirati ukrepa. V okviru splošnih (uvodnih) 
usposabljanj naj se določen del vsebin nameni konkretnim primerom dobre (in 
slabe) prakse pri izvajanju ukrepov (npr. težave, povezane z izpadom dohodka, 
trženjem pridelkov, konkretni vplivi na zemljišča in okolje, živalske in rastlinske 
vrste itd.). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Priporočilo je v okviru usposabljanj za ukrep M10 že upoštevano. Upravičenci 
so z vplivi ukrepa M10 na biotsko raznovrstnost, tla in vode ter s problematiko 
podnebnih sprememb seznanjeni že na predhodnem usposabljanju. Prav tako so 
v vsebine rednih usposabljanj vključeni primeri dobrih praks (tuji in domači), ki 
prikazujejo nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, povezane z vplivi na 
zemljišča in okolje, živalske in rastlinske vrste, podnebne spremembe ipd. 
Priporočilo za ukrep M11 je delno že upoštevano. V okviru obveznih 6-urnih 
usposabljanj so že vključeni praktični primeri in tudi vplivi na zemljišča in 
okolje, živalske in rastlinske vrste, trženje pridelkov, itd. V prihodnjih 
usposabljanjih bodo vključeni še bolj konkretni primeri. Poleg tega se bo 
okrepilo tudi informiranje, obveščanje in ozaveščanje potencialnih upravičencev 
s prispevki o ukrepih M10 in M11 v tiskanih medijih in z aktivnostmi Mreže za 
podeželje.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Izvajalec vrednotenja predlaga, da se pri poročanju od KMG zahtevajo tudi 
informacije o morebitnem povečanju učinkovitosti rabe energije (kot posledica 
naložbe, sofinancirane s strani PRP). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Priporočilo je že upoštevano. Upravičenec mora v okviru obrazca za poročanje 
med drugim navesti tudi letno količino proizvedene energije iz OVE na 
kmetijskem gospodarstvu oziroma živilskem obratu, tip OVE, vrsto in 
zmogljivost kurilnih naprav. Iz primerjave stanja pred in po naložbi se lahko 
izračuna tudi energetska učinkovitost podprtih naložb na kmetijskem 
gospodarstvu oz. živilskem obratu.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

MKGP naj v načrtovane javne razpise za mlade kmete vključi tudi poslovodenje 
skupin proizvajalcev, v okviru obveznih predavanj na področju ekološkega 
kmetijstva (ukrep M11) pa naj izvajalec usposabljanja omeni tudi možnosti 
povezovanja v skupine proizvajalcev (z vsemi zahtevami, prednostmi in 
šibkostmi, ki jih to prinaša). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)
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Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Zaenkrat to še ni možno, ker ukrep 9 še ni vzpostavljen. V okviru javnih 
razpisov za podporo pilotnim projektom in projektom EIP v okviru podukrepov 
M16.2 in M16.5 ukrepa M16 Sodelovanje dobijo vlagatelji pri merilih dodatne 
točke, če so v partnerstvu vključeni mladi kmetje.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Preuči naj se možnost direktnega dostopa baz podatkov ARSKTRP s strani 
zaposlenih na MKGP za hitrejši prenos podatkov iz enega organa na drugega. 
Kadrovski službi naj hkrati pri svojih zaposlenih bolj podrobno preučita stanje 
(ne)zadovoljstva in dejavnike, ki nanj vplivajo. (Presoja rezultatov PRP 2014–
2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU je preučil možnost dostopa do baz podatkov ARSKTRP s strani zaposlenih 
na MKGP za hitrejši prenos podatkov iz enega organa na drugega. Dogovorjeno 
je, da službi, odgovorni za informacijsko tehnologijo, preučita možnosti prenosa 
podatkov. Na MKGP smo v oktobru 2017 izvedli Merjenje zadovoljstva in 
pripadnosti. Analiza rezultatov kaže, da sta se glede na leto 2015, ko je bilo 
merjenje prav tako izvedeno, v letu 2017 povečali tako pripadnost kot 
zadovoljstvo zaposlenih. Na ARSKTRP je bila v marcu 2017 izvedena anketa 
med zaposlenimi glede pripadnosti in zadovoljstva z vodenjem in notranjimi 
odnosi med zaposlenimi. Iz analize je razvidno, da je stopnja pripadnosti 
ARSKTRP visoka. Pri opredelitvi do notranjih odnosov na ARSKTRP so 
zaposleni izrazili srednjo stopnjo zadovoljstva, pri čemer se pretežno strinjajo, 
da si sodelavci med seboj pomagajo in se podpirajo. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Na vlogah za prijavo na podukrep M06.1 naj se zahteva navedba, ali gre za 
spremembo delovnega mesta upravičenca ali novo zaposlitev. Z namenom 
zagotovitve iskrenih rezultatov, izvajalec vrednotenja priporoča dopis, da 
odgovor ne vpliva na število zbranih točk. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Priporočilo bo upoštevano v javnem razpisu za podukrep M06.1, ki bo objavljen 
leta 2018. Iz razpisa v razpis pa ugotavljamo, da se za zaposlitev na prevzeti 
kmetiji v obdobju 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev, odloča 
več upravičencev iz sklopa A: 1. JR 41,2 %, 2. JR: 44,6 %, 3. JR 49,7 %. V tem 
deležu so nove zaposlitve in spremembe zaposlitev. Priporočilo bo upoštevano 
tudi v obrazcu za zahtevek za izplačilo drugega obroka (z obrazložitvijo, da 
odgovor ne vpliva na izplačilo) z namenom, da zajamemo odgovore vseh 
upravičencev.
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Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Dodati starostno skupino kot obvezno polje v prijavno vlogo za vsak ukrep za 
lažje spremljanje značilnosti te starostne skupine (načini kmetovanja, naložbe 
itd.). S tem bo OU lahko bolj celostno zasledoval cilj generacijske pomladitve v 
kmetijstvu. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Datum rojstva je obvezni sestavni del vloge, saj se preverja, če vlagatelj ustreza 
starostnim mejam od 18 do 40 let. S tem je spremljanje značilnosti starostne 
skupine zagotovljeno. Enako velja za podukrepa M04.1 in M4.2, pri katerih 
imajo mladi kmetje (do 40 let) dodatnih 20 % na osnovni 30 % delež podpore.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Obrazci za vloge naj se razširijo z informacijo o tem, kakšna je vrsta in način 
sekundarnih vplivov na druga prednostna področja (pozitiven, negativen in na 
kakšen način se ta vpliv izraža). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Priporočilo je že upoštevano. Sekundarni vpliv naložbe je razviden iz podatkov 
o naložbi ter kmetijskem gospodarstvu (stanje pred in po naložbi). Opredeljen je 
tudi količinsko, ker je nanje vezano število točk v okviru prispevka naložbe na 
horizontalne cilje (npr. obseg skladiščnih kapacitet za zbiranje meteorne vode, 
živinskih gnojil, letna količina OVE, letna količina vode za namakanje, ipd.).

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Zaradi njegove pomembnosti tudi v širšem kontekstu, izvajalec vrednotenja 
priporoča programiranje prednostnega področja 5D. S tem se skladno s ciljno 
vrednostjo izdatkov zagotovi izvajanje ukrepov, usmerjenih k zmanjšanju emisij 
TGP in amonijaka, hkrati pa bolj sistematično, osredotočeno in redno 
spremljanje ter zasledovanje teh ciljev. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Programiranje novega prednostnega področja v okviru PRP 2014–2020 ni več 
smiselno. Cilju zasledujemo najprej preko M04, v okviru katerega so naložbe na 
živinorejskih kmetijskih gospodarstvih prispevale k ustreznejšemu skladiščenju 
živinskih gnojil, nakupu specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo 
dušika, izgradnji kompostarn, tehnološki posodobitvi hlevov in nakupu opreme 



74

za živinske izločke itd. Glede na to, da se vpliv na ta cilj meri na ravni 
posameznih naložbv okviru podukrepa M04.1, se lahko ugotovi, koliko sredstev 
smo dejansko izplačali v ta namen. V okviru posameznih javnih razpisov je ta 
podatek opredeljen na ravni posameznih upravičenih stroškov. Na področju 
rastlinske proizvodnje pričakujemo pozitiven prispevek preko ukrepov M10 in 
M11, v okviru katerih se spodbuja učinkovitejše gospodarjenje z dušikom, kar 
vključuje tako vrsto in količino, kot tudi čas in način aplikacije gnojil itd. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Medresorska skupina naj čim prej pripravi predloge za uskladitev predpisov, ki 
bodo omogočili izvajanje socialnih ali izobraževalnih dejavnosti na kmetijah. 
MKGP mora pri prihodnjih razpisih nato paziti na pogoj, da se poleg dopolnilne 
ohrani tudi osnovna dejavnost na kmetiji. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Aktivnosti tečejo, spremembe in dopolnitve uredbe o dopolnilnih dejavnostih na 
kmetijah, ki bo podrobneje opredelila pogoje izvajanja socialnega varstva na 
kmetijah, so v postopku javne obravnave in medresorskem usklajevanju, pri 
čemer je v uredbi že vsebovan pogoj, da mora zagotavljati kmetija z dopolnilno 
dejavnostjo v okviru izvajanja socialnega varstva tudi določen obseg doma 
pridelane hrane. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

OU naj izvede preskus trga, s katerim se ugotovi, ali imajo spremenjene 
možnosti izvajanja FI (blending) za posledico tudi drugačne potrebe trga. V 
kolikor preskus trga pokaže potrebo po spremembi predvidenega načina 
izvajanja, naj OU izvede ponovno oceno FI (predhodna analiza), s katero se 
prevrednotijo tržne vrzeli, višina in področja financiranja, pa tudi način izvedbe 
(zgolj garancije ali tudi druge oblike). Na podlagi ugotovitev naj OU izvede 
spremembo PRP (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Temeljna podlaga za uvedbo FI v obliki garancij je Predhodna ocena finančnih 
instrumentov, ki jo je v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 v letu 2015 izdelalo 
podjetje PwC svetovanje d.o.o.. Predhodna ocena FI, ki je predpogoj za uvajanje 
FI v okviru PRP 2014–2020, je pokazala, da se subjekti, dejavni v kmetijstvu in 
na podeželju, soočajo z visokimi stroški financiranja in zahtevami glede ravni 
zavarovanja s premoženjem za pridobitev posojil pri finančnih institucijah, kar 
omejuje njihovo sposobnost nadaljnjega investiranja v razvoj in širitev 
dejavnosti. MKGP je v odobritev na Evropsko komisijo v drugi polovici 
februarja 2018 že poslalo predlog spremembe PRP 2014–2020, ki predstavlja 
eno izmed ključnih podlag za uvedbo FI v Sloveniji. Po potrditvi spremembe 
PRP 2014–2020 na Evropski komisiji sledi sprejem izvedbenega predpisa za 
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izvajanje FI na Vladi RS ter podpis sporazuma o financiranju z organom, ki bo 
izvajal FI.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Za merjenje vpliva usposabljanj je potrebno vnaprej opredeliti kazalnike po tipih 
in področjih usposabljanj, da se le-ti lahko načrtujejo in spremljajo (npr. pri 
gozdarstvu je cilj zmanjšanje števila smrtnih nesreč - vpliv se potem meri preko 
navzkrižne primerjave). (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Za vsak tip in področje usposabljanj OU pripravi anketni vprašalnik, ki ga 
udeleženci izpolnijo ob koncu usposabljanj. Poleg splošnih vprašanj so v anketni 
vprašalnik vključena tudi vprašanja, ki se nanašajo na posamezno področje 
usposabljanja. Tudi na podlagi rezultatov teh anket OU načrtuje nadaljnja 
usposabljanja. Vpliva usposabljanj ni mogoče meriti ob koncu usposabljanj ker 
se učinki usposabljanj pokažejo šele v daljšem časovnem obdobju. V okviru 
vrednotenj v letih 2019 in 2024 bodo ovrednoteni tudi vplivi usposabljanj. 

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Pri ukrepu M04 naj se doda tudi kratek opis, za kakšno vrsto kulturne dediščine 
gre in kako je le-ta povezana z izvajanjem operacije. (Presoja rezultatov PRP 
2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Priporočilo je že upoštevano. V okviru ukrepa M04 lahko govorimo samo o 
naložbah v objekte, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine, ki se 
vodi na Ministrstvu za kulturo. Upravičenec v prijavni obrazec vpiše številko iz 
registra kulturne dediščine. Lahko gre za novogradnjo ali rekonstrukcijo 
takšnega objekta ali pa za nakup opreme v teh objektih. Upravičenec za naložbo 
v objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine, pridobi dodatne 
točke pri merilih za izbor vlog.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

Rezultat vrednotenja, 
relevanten za nadaljnjo 
obravnavo (opišite 
ugotovitev in v 

Za ugotavljanje dejanskih vplivov prostorskih ukrepov, kjer je pričakovan 
pozitiven vpliv na stanje habitatov in kvalifikacijskih vrst, je potrebno izvesti 
parcialno analizo na ozko opredeljenih območjih, kjer se ukrepi dejansko 
izvajajo. Študija mora zajeti daljše časovno obdobje. Kot alternativna rešitev se 
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oklepaju navedite vir) lahko izvede tudi delno vrednotenje prispevka prostorskih ukrepov na biotsko 
raznovrstnost. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

Zaradi kompleksnosti problematike se priporočilo lahko upošteva za novo 
programsko obdobje.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja

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

Z namenom doseganja horizontalnega cilja EU spodbujanja enakosti in 
nediskriminacije bi moral OU spremljati podatek o spolu za vse ukrepe. 
Izvajalec vrednotenja priporoča ali obvezno vprašanje o spolu upravičenca 
(moški / ženski / brez odgovora) za vsa bodoča javna naročila in razpise, ali 
dopolnitev baze podatkov za spremljanje s podatkom o spolu na podlagi EMŠO 
številke. (Presoja rezultatov PRP 2014–2020)

Izvedeno nadaljnje 
spremljanje

OU spremlja podatek o spolu za vse ukrepe že od začetka izvajanja programa.

Organ, pristojen za 
nadaljnjo obravnavo

Organ upravljanja
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3. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI

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. Dne 7. 5. 2015 je bil ustanovljen OU s Sklepom o ustanovitvi Organa uprvaljanja 
za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 in dne 10. 8. 2016 so bili imenovani 
člani OU s Sklepom o imenovanju članov Organa upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2014–2020.

V letu 2017 je bilo organiziranih osem sej Sveta OU.

Na sejah Sveta OU v letu 2017 so se obravnavale naslednje teme:

 na 3. seji, ki je potekala 9. 2. 2017, se je obravnavala sprememba meril za izbor operacij v okviru 
PRP 2014–2020, Analiza kontrolnih statistik za ukrepe razvoja podeželja in za ukrepe KOPOP, EK, 
OMD in DŽ za leto 2015 ter dogovor glede delovanja skupine za znižanje stopnje napake, bile pa so 
podane tudi informacije o vrednotenju PRP 2007–2013 in 2014–2020;

 na 4. (dopisni) seji, ki je potekala 13. 3. 2017, se je potrdil predlog spremembe Meril za izbor 
operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 ;

 na 5. seji, ki je potekala 19. 4. 2017, je bila predstavljena Analize kontrolnih statistik za ukrepe 
razvoja podeželja in poročilo Delovne skupine za znižanje stopnje napake za PRP 2014–2020, 
poročilo AKTRP glede programov aktivnosti kmetijskega gospodarstva in individualnih načrtov 
preusmeritve, poročilo AKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov v okviru PRP 2014–2020, 
podana je bila informacija glede priprave Navodila za izvajanje prenesenih nalog Organa upravljanja 
Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja in sodelovanje med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja pri izvajanju PRP 2014-2020 in spremembe Opisa sistema 
upravljanja in nadzora za Program razvoja podeželja 2014-2020 in informacija o vrednotenju PRP 
2014–2020;

 na 6. seji, ki je potekala 22. 5. 2017, je bil potrjen predlog Letnega poročila o izvajanju Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 za leto 2016 in predlog sprememb meril za izbor 
operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020, podana je bila 
informacija glede priprave predloga tretje spremembe Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije 2014–2020 in informacije AKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov PRP 2014–
2020;

 na 7. (dopisni) seji, ki je potekala 11. 7. 2017, se je potrdil predlog 3. spremembe Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije 2014–2020;

 na 8. (dopisni) seji, ki je potekala 18. 8. 2017, se je potrdil predlog sprememb meril za izbor operacij 
v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020;

 na 9. (dopisni) seji, ki je potekala 20. 9. 2017, se je potrdil predlog spremembe akcijskega načrta 
kadrov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 (verzija: 3.0) in 
predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
2014–2020 za objavo na spletni strani programa razvoja podeželja;

 na 10. seji, ki je potekala 15. 11. 2017, je bilo predstavljeno poročilo delovne skupine za znižanje 
stopnje napake za  Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 o izvedenih 
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aktivnostih, poročilo AKTRP glede stanja obravnave vlog in zahtevkov v okviru PRP 2014–2020, o 
delu dodatno zaposlene skupine iz naslova tehnične pomoči za pomoč pri reševanju vlog in 
zahtevkov ter poročilo o izpolnjevanju 10. sklepa 6. seje OU (SKLEP 10: AKTRP v roku 1 meseca 
pripravi predlog za hitrejše reševanje vlog in zahtevkov v okviru PRP 2014–2020.), poročilo o 
doseganju mejnikov, podana informacija v zvezi s spremembo Partnerskega sporazuma in bil potrjen 
predlog OSUN-a za nadaljnjo obravnavo.

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

OU v letu 2017 ni zaznal večjih težav pri upravljanju in izvajanju programa. Za še uspešnejše in 
učinkovitejše izvajanje pa je UO pripravil tretjo spremembo PRP 2014–2020, katere cilj je bil  
preoblikovanje nekaterih podukrepov tako, da bi postali bolj zanimivi potencialnim  upravičencem za 
izvajanje, kar naj bi prispevalo k večjemu vstopu kmetij v ukrepe ter hitrejše in boljše doseganje ciljev 
programa. Z namenom lažjega in hitrejšega izvajanja programa so bile na ukrepu M16 in LEADER uvedene 
poenostavljene oblike obračunavanja stroškov dela. Uvedel se je nov podukrep M06.3-Pomoč za zagon 
dejavnosti za razvoj majhnih kmetij, spremembe pa so bile pri ukrepu M03-Sheme kakovosti za kmetijske 
proizvode in živila, ukrepu M04-Naložbe na kmetijskih gospodarstvih, podukrepu M06.1-Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete, podukrepu M08.4-Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, pri ukrepu M09-Ustanovitev skupin in organizacij 
proizvajalcev, ukrepu M10-Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), ukrepu M11-Ekološko 
kmetovanje, ukrepu 13-Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, ukrepu M14-
Dobrobit živali, podukrepu M16.2-Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij ter ukrepi M19-Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost).

V letu 2017 so se izvajali naslednji ukrepi:

 Ukrep M01: Prenos znanja in dejavnosti informiranja
 Ukrep M02: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje 

nadomeščanja na kmetijah
 Ukrep M03: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
 Ukrep M04: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 

o Podukrep M04.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
o Podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
o Podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezane z razvojem, posodabljanjem 

ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva
 Podukrep M06.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
 Podukrep M06.3: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij
 Ukrep M08: Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje 

o Podukrep M08.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih 
nesreč in katastrofičnim dogodkov

o M08.6: Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdnih proizvodov

 Ukrep M10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
 Ukrep M11: Ekološko kmetovanje
 Ukrep M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
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 Ukrep M14: Dobrobit živali
 Ukrep M16: Sodelovanje
 Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER

Odbor za spremljanje

Odbor za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Odbor za 
spremljanje) se sestane najmanj enkrat letno ter izvaja pregled nad izvajanjem programa razvoja podeželja 
in napredkom pri doseganju ciljev. Pri tem upošteva finančne podatke, kazalnike in mejnike iz okvira 
uspešnosti. Odbor za spremljanje preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z 
ugotovitvami pregledov uspešnosti. Odbor za spremljanje se seznani tudi o vseh spremembah programa in, 
če oceni, da je to primerno, izda mnenje na spremembe programa in ga predlaga Organu upravljanja. Odbor 
za spremljanje lahko predloži pripombe Organu upravljanja v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, 
vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev.

Odbor za spremljanje se je ustanovil dne 1. 5. 2015, ko je stopil v veljavo Sklep o ustanovitvi, organizaciji, 
nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 30/2015). 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. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za 
varovanje okolja in enakost spolov.

V letu 2017 sta bili dve spremembi Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in 
imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Spremembe so 
bile posledica vstopa novih organizacij v Odbor za spremljanje ali zamenjave članov v obstoječih 
organizacijah. Skupaj je v Odboru za spremljanje tako zastopanih 34 različnih javnih in zasebnih institucij 
ter organizacij.

V letu 2017 so bile izvedene štiri seje Odbora za spremljanje:

 na 8. seji, ki je potekala 3. 3. 2017, je Odbor za spremljanje sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor 
operacij v okviru PRP 2014–2020 in bil seznanjen z vrednotenjem Programa razvoja podeželja;

 na 9. seji, ki je potekala 8. 6. 2017, je Odbor za spremljanje potrdil predlog Letnega poročila o 
izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2016, bil informiran o 
programiranju in izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2017 in o 
napredku pri izvajanju strategije informiranja, obveščanja javnosti in načrtovanih aktivnostih ter 
sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020;

 na 10. seji, ki je potekala 28. 7. 2017, je Odbor za spremljanje potrdil spremembe Poslovnika 
Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, sprejel mnenja o predlogu   
3. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in sprejel mnenja v zvezi 
z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020;

 na 11. (dopisni) seji, ki je potekala od 10. do 12. 10 2017, je Odbor za spremljanje sprejel mnenje v 
zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020.

 

Aktivnosti za začetek izvajanja preostalih ukrepov PRP 2014–2020, ki se v letu 2017 še niso izvajali

1. Podukrep M01.2: Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Podukrep M01.2 se do sedaj ni izvajal, saj je bil prednostno vezan na ukrep M16 – Sodelovanje, pri katerem 
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sta bila prva javna razpisa objavljena v letu 2017, nismo pa še prejeli rezultatov, katere bi lahko predstavljali 
v okviru demonstracijskih aktivnosti. V letu 2018 načrtujemo objavo javnih naročil za ta podukrep.

2. Podukrep M06.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

V letu 2017 se podukrep ni izvajal. Razlog je predvsem ta, da se ta podukrep izvaja preko finančnih 
instrumentov, za katere struktura v Sloveniji trenutno še ni vzpostavljena. Čeprav se podukrep ni izvajal, pa 
so bile tudi v letu 2017 izvedene številne aktivnosti, ki bodo podlaga za kasnejše izvajanje tega podukrepa. 
MKGP je v letu 2017 začel s pripravo uredbe, ki bo ena izmed podlag za izvajanje tega podukrepa. 

3. Podukrep M07.3: 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 2017 se podukrep M07.3 ni izvajal. Prvi predpogoj za začetek izvajanja tega ukrepa je bil pogojen z 
določitvijo območij, kjer ustrezne širokopasovne infrastrukture ni na voljo in hkrati ni tržnega interesa za 
njeno gradnjo. Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU) je v letu 2016 dokončalo 
mapiranje o stanju širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in v letu 2016 objavilo 1. in 2. javni poziv za 
izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.. Po ureditvi in vnosu vseh podatkov mapiranja in 
tržnega interesa je bil narejen ustrezen seznam območij, ki so bele lise. Glede na izražen tržni interes v obeh 
krogih testiranja tržnega interesa je bilo število gospodinjstev na območjih belih lis, kjer interesenti v 
naslednjih treh letih nimajo možnosti pridobitve dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih 
storitev hitrosti vsaj 100 Mb/s, skupno 27.285 gospodinjstev na celotnem območju Republike Slovenije.

Po ponovnem pregledu stanja infrastrukture elektronskih komunikacij v oktobru 2017 je bilo ugotovljeno, 
da je bil določenim gospodinjstvom na območju belih lis v vmesnem obdobju že omogočen širokopasovni 
dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti vsaj 100 Mb/s oziroma je v njihovi 
bližini že prisotna širokopasovna infrastruktura, ki jim omogoča te storitve. Takšna gospodinjstva so bila 
izločena iz seznama belih lis. Posodobljen seznam gospodinjstev na območjih belih lis, kjer ni izkazan 
obstoj tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije v naslednjih treh letih, je bil 
objavljen 8. 11. 2017 na spletni strani MJU. Na podlagi slednjega seznama je bil med MKGP, MJU in 
SVRK 6. 12. 2017 sprejet Dogovor o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR) in PRP 2014–2020 iz EKSRP.

V okviru PRP 2014–2020 bodo sofinancirane naložbe v vzpostavitev širokopasovne infrastrukture v treh 
statističnih regijah Republike Slovenije, in sicer v pomurski, podravski in koroški statistični regiji.

Za MKGP je bilo ključno, da je MJU kot resorno ministrstvo za to področje v letu 2017 vzpostavilo 
ustrezne pravne podlage in opredelilo ključne pogoje za izvajanje tovrstnih naložb, saj bo sedaj MKGP v 
letu 2018 lahko na enak, usklajen način pripravilo tudi svoje pravne podlage, vključno z javnim razpisom ter 
spremembo PRP 2014–2020. Na ta način bodo določbe med posameznimi EU skladi na tem področju v 
največji možni meri usklajene.

4. Ukrep M09: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Za potrebe izvajanja ukrepa M09 se je v letu 2017 intenzivno pripravljala vsa potrebna zakonodaja. 
Potrebno je bilo spremeniti zakon, ki ureja kmetijstvo, ki je osnova za priznavanje skupin in organizacij 
proizvajalcev ter vodenje njihove evidence. Za namen priznanja so se pripravili pravilniki, ki definirajo 
postopek in pogoje za priznanje. Na ravni uredbe, ki je osnova za objavo javnega razpisa in izvajanje 
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podukrepa, je prišlo do dopolnitve metodologije izračuna vrednosti tržne proizvodnje.

Po sprejemu zakona, ki ureja kmetijstvo, smo se aktivno posvetili pripravi podzakonskih predpisov, ki pa so 
z vidika medsebojnega usklajevanja terjali veliko časa. Pravni akti so v zaključnih fazah sprejema, izvajanje 
ukrepa pa je predvideno v prvi polovici leta 2018.

5. Podukrep M10.2: Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

V letu 2017 se podukrep M10.2 ni izvajal, izvedene pa so bile številne aktivnosti v zvezi s pripravo 
strokovnih podlag za kasnejše izvajanje tega podukrepa. V ta namen so bile identificirane potrebe in 
opredeljene naloge, ki bodo predmet podpore iz naslova podukrepa M10.2. Podukrep se bo začel izvajati v 
letu 2018 v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Aktivnosti povezane z uvedbo reforme OMD

V začetku leta 2017 so bili narejeni prvi testni izračuni delimitacije OMD, čemur je sledil pregled rezultatov 
in razprava znotraj MKGP. Kljub v letu 2016 končanemu projektu posodobitev pedološke karte v okviru 
študije rastlinam dostopne vode (pri čemer se je pedološko karto dopolnilo s podatki o dodatnih talnih 
profilih), smo pri pregledu testnih izračunov ugotovili določene pomanjkljivosti v pedoloških podatkih. Zato 
se je spomladi 2017 pristopilo k ponovnemu pregledu oz. preveritvi pedoloških podatkov na posameznih 
obravnavanih območjih Slovenije. Naloga je bila dokončana konec maja 2017. Do jeseni je bil opravljen 
ponovni izračun delimitacije OMD in pripravljena predstavitev za tehnični sestanek s EK, ki je potekal 
oktobra 2017 v Bruslju. Na predstavitvi smo demonstrirali pristop Slovenije k izvedbi delimitacije OMD in 
izpostavili določene posebnosti predvsem pri uporabi administrativne enote. Predstavniki Komisije so 
predstavitev in pristop k delimitaciji ocenili kot zelo dober, in pozvali MKGP k čimprejšnji oddaji poročila. 
Sama priprava poročila se je nato izkazala kot precej zahtevna, saj je zahtevala veliko natančnosti na vseh 
nivojih, zato se je oddaja poročila zamaknila v leto 2018 (poročilo je bilo oddano 3. aprila 2018).

Aktivnosti za začetek izvajanja finančnih instrumentov

MKGP je v letu 2017 nadaljeval z aktivnostmi za začetek izvajanja finančnih instrumentov v Sloveniji.

MKGP je z Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB) podpisal Pogodbo o svetovalni 
storitvi EIB na področju vzpostavitve in izvajanja finančnih instrumentov. Namen tega svetovanja je pomoč 
pri vzpostavitvi in izvajanju finančnih instrumentov ter pri posodabljanju in nadgradnji obstoječe predhodne 
ocene za oceno utemeljitve in možnosti kombiniranja predlaganih finančnih instrumentov (v nadaljnjem 
besedilu: FI) za kmetijstvo z nepovratnimi sredstvi prek sredstev sklada EKSRP v obdobju 2014–2020 v 
Sloveniji.

MKGP je poslal SID banki, d.d. Poziv za predložitev vloge za izbor izvajalca Sklada skladov v skladu z 28. 
členom Zakona o javnem naročanju na podlagi tega, da:

- je bilo s Predhodno oceno FI dokazano nedelovanje trga oziroma neoptimalne naložbene razmere pri 
zagotavljanju financiranja na področju mikro-, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljnjem besedilu: 
MSP) in velikih podjetij v kmetijskem sektorju in na podeželju ter fizičnih oseb, ki imajo registrirano 
dopolnilno dejavnost na kmetiji. Kot najprimernejši finančni instrument za kmetijstvo in podeželje je bil 
opredeljen garancijski finančni instrument. Predhodna ocena FI je kot najustreznejši način izvajanja FI 
opredelila izvajanje FI preko Sklada skladov, kot je opredeljen v 27. točki 2. člena Uredbe 1303/2013/EU. 
Namen oblikovanja Sklada skladov je zagotoviti lažji dostop do financiranja za končne prejemnike, kot so 
opredeljeni v Predhodni oceni FI, in sicer preko sodelovanja med izvajalcem Sklada skladov in finančnih 
posrednikov pri oblikovanju takšnih finančnih produktov, ki bodo končnim prejemnikom omogočili 



82

pridobitev posojil po ugodnejših pogojih, kot jih trenutno omogoča trg finančnih posrednikov (npr. v obliki 
znižanih obrestnih mer, manjših zahtev po zavarovanju ipd.) in

- se je Vlada RS se je na 139. redni seji z dne 15. 6. 2017 seznanila, da SID banka, d.d. izpolnjuje pogoje iz 
28. člena ZJN-3. Obrazložitev oz. preučitev izpolnjevanja pogojev iz 28. člena ZJN-3 temelji na dejstvu, da 
je RS edini delničar SID banke, d.d. v skladu s 4. členom ZSIRB. RS pa je pravna oseba, ki jo zastopa 
Vlada RS, katere del so vsa ministrstva (v skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami)). Vlada RS imenuje člane nadzornega sveta 
SID banke, d.d. in ima tako preko nadzornega sveta vpliv na ključne strateške odločitve SID banke, d.d.

MKGP je v letu 2017 začel s pripravo spremembe PRP 2014–2020, ki uvaja finančne instrumente, s 
pripravo sporazuma o financiranju in uredbe, ki so ključne podlage za pričetek izvajanja tega ukrepa.

Aktivnosti za izboljšanje izvajanja nekaterih ukrepov

1. Podukrep M04.2: Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

OU je na podlagi podatkov ARSKTRP zaznal nekoliko upočasnjeno izvajanje podukrepa M4.2. OU in 
ARSKTRP sta identificirala vzroke za upočasnjeno izvajanje podukrepa. Glavni razlog je bila zahteva po 
okoljski presoji investicij in dolgotrajnost postopkov za pridobivanje okoljevarstvenih soglasij. Sledili so 
ukrepi OU, in sicer se je ustrezno  spremenila investicijska uredba. Upravičenec lahko priloži 
okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben najpozneje v treh 
mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa. Podrobneje se je določil vlagatelj, ki je nosilec dopolnilne 
dejavnosti in ni hkrati nosilec kmetije. Uvedena je možnost veljavnosti upravičenih stroškov naložbe po 
oddaji vloge na javni razpis. Poleg tega so se uvedle poenostavitve pri pripravi elaborata, iz katerega je 
razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti ter pri dokazovanju učinkov naložbe v 
energetsko učinkovitost objektov in opreme. Rezultati ukrepov OU so že vidni v okviru javnega razpisa, ki 
se je zaprl novembra  2017 in na katerega so prispele 104 vloge.

2. Ukrep M19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

OU in plačilna agencija sta identificirala pomanjkljivosti pri izvajanju pristopa LEADER/CLLD (ukrep 
M19), ki pa jih tudi že naslavljata z določenimi ukrepi:

a) Konec leta 2017 so bile s 3. spremembo PRP 2014–2020 ter s spremembo nacionalnega predpisa, ki ureja 
izvajanje pristopa LEADER/CLLD, sprejete nekatere poenostavitve obračunavanja stroškov, ki bodo 
zmanjšale administrativno obremenitev upravičencev in organov pristojnih za obravnavo vlog in zahtevkov:

- V okviru podukrepa M19.4-Podpora za tekoče stroške in stroške animacije se v letu 2018 uveljavlja 
standardni strošek na enoto za stroške dela zaposlenih pri vodilnem partnerju ter obračunavanje posrednih  
stroškov v obliki pavšalne stopnje v višini 15 % neposrednih stroškov zaposlenih;

- Za oblike stroškov za katere to ni mogoče, ne bo potrebno predložiti tržno primerljivih ponudb treh 
ponudnikov ob vlogi oziroma zahtevku (kot so vrste stroškov za katere je na trgu le en ponudnik, stroške 
zaposlenih pri vodilnem partnerju oziroma stroške dela na projektu, za stroške prispevka v naravi ipd.);

- Za posamezen upravičen strošek v višini do največ 2.000 EUR bo zadostovala raziskava trga ter 
predložitev cenika, kataloga ali spletne ponudbe namesto treh ponudb.

b) V aprilu 2018 je bila sprejeta četrta sprememba nacionalnega predpisa, ki ureja izvajanje pristopa 
LEADER/CLLD, s katero se dovoljuje potencialnim upravičencem v vrednosti do 50 EUR neporavnanih 
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zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge za vse tri sklade, kar ima spodbujevalni učinek pri 
izvajanju ukrepa in s čimer pričakujemo več vlog oziroma predlogov operacij pri vseh skladih. Prav tako se 
z Uredbo bistveno skrajšuje postopek potrjevanja spremembe SLR ter se upravičencem omogoča 
predložitev spremembe dvakrat letno, kar omogoča večjo fleksibilnost pri izvajanju SLR.

c) Izobraževanje in obveščanje LAS

- Z namenom zmanjšanja napak pri pripravi vlog in zahtevkov se izvaja redne delavnice in izobraževanja za 
LAS, na katerih so predstavljene glavne pomanjkljivosti in napake pri vlogah in zahtevkih, predstavitev 
aplikacij za vnos vlog in zahtevkov ter predlogi za izboljšavo priprave vloge in posledično uspešnejšega 
izvajanja ukrepa. Izvedenih je bilo pet delavnic (22. 6. 2016, 20. 1. 2017, 29. 3. 2017, 12. 9. 2017, 25. 1. 
2018). Zadnja delavnica je bila izvedena 29. 5. 2018 na temo spremljanja in vrednotenja SLR.

- ARSKTRP je pričel izvajati spletne seminarje za LAS, ki jih lahko LAS spremljajo preko spleta in aktivno 
sodelujejo, postavljajo vprašanja in pripombe (vlaganje zahtevkov, naslednja predvidena vsebina je 
»označevanje«). Plačilna agencija o novostih ter o pogosto zaznanih nepravilnostih in pomanjkljivostih vlog 
in zahtevkov LAS tedensko obvešča v obliki CLLD novic, ki jih pošilja vsem LAS.

d) Stalna komunikacija z LAS

- OU EKSRP ima redne sestanke z LAS in ostalo zainteresirano javnostjo z namenom pregleda napredka pri 
izvajanju ukrepa ter reševanja tekoče problematike,

- Predstavnik LAS je član Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja 2014–2020,

- Vsakodnevno se odgovarja na vprašanja LAS na forumu ARSKTRP/MKGP

e) Koordinacijski odbor CLLD se redno sestaja in sproti usklajuje odprte zadeve, tako da komunikacija med 
organi upravljanja v CLLD vključenih skladov, posredniškim organom ESRR ter plačilno agencijo EKSRP 
poteka nemoteno.

f) Kadrovske okrepitve

Z namenom hitrejše obdelave vlog in zahtevkov je plačilna agencija zagotovila kadrovsko okrepitev.

Pričakuje se, da bodo izvedeni ukrepi imeli spodbujevalen učinek, vendar pa je od uvedbe nekaterih 
ukrepov preteklo še premalo časa, da bi se konkretni učinki pokazali. Poenostavljene oblike obračunavanja 
stroškov ter zmanjšane administrativne ovire so v veljavo stopile z letom 2018, zato učinki še niso zajeti v 
letnem poročilu za leto 2017. Glede na število prejetih in zaključenih vlog od marca 2018 do avgusta 2018 
pa je opazen napredek pri številu zaključenih vlog in odobrenih sredstev iz naslova podukrepov M19.2 in 
M19.3.
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3.b) Mehanizmi za kakovost in učinkovito izvajanje

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 62,37 22,64

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

Poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov, na podlagi posebnih podrobnih podatkov držav članic 
[neobvezno]

            Skupaj finančna sredstva za program 
razvoja podeželja [EKSRP]

[%] načrtovane pokritosti 
poenostavljenih možnosti 

obračunavanja stroškov v celotnih 
sredstvih programa razvoja 

podeželja

[%] dejanskih izdatkov prek 
poenostavljene možnosti 

obračunavanja stroškov v skupnih 
sredstvih programa za razvoj 

podeželja (kumulativno

Skupaj člena 67(1)(b)(c)(d) + 67(5)(e) 
uredbe o skupnih določbah 837.849.803,00

Posebne metode za posamezni sklad iz 
člena 67(5)(e) uredbe o skupnih 
določbah

837.849.803,00

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
Pripombe
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4. UKREPI, SPREJETI ZA IZVAJANJE TEHNIČNE POMOČI IN ZAHTEV PROGRAMA GLEDE 
OBVEŠČANJA JAVNOSTI

4.a) Sprejet ukrep in stanje v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje in izvajanjem 
njenega akcijskega načrta

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 nadaljnjem besedilu: 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 elektronskih novic Mreže se 
posamezniki ali organizacije lahko registrirajo v bazo Mreže. Nacionalna Mreža tako združuje institucije, 
organizacije, skupine in posameznike, ki delujejo na področju razvoja podeželja, partnerstvo iz člena 5 
Uredbe 1303/2013/EU je prav tako del Mreže.

V letu 2017 smo izvedli pregled članov mreže, ki niso imeli več delujočega elektronskega naslova, preko 
katerega v največji meti komuniciramo s člani. V kolikor nismo uspeli vzpostaviti kontakta na kakšen 
drugačen način (npr. preko telefona), smo takšne člane iz baze odstranili. V bazi mreže je bilo 31. 12. 2017 
registriranih 2.615 članov (31. 12. 2016 je bilo 2.283 članov).

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 PRP znotraj OU, ki je odgovoren za vzpostavitev in delovanje Mreže. V okviru Podporne enote 
mreže sta zaposleni dve osebi za polni delovni čas. 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.

Pri posameznih aktivnostih mreže pa sodelujejo tudi drugi zaposleni pri OU. V okviru PRP 2014–2020 se je 
v letošnjem letu vzpostavila EIP VEM točka (https://www.program-podezelja.si/sl/2017-08-11-12-07-35). 
Gre za informacijsko središče, ki ga je MKGP vzpostavilo z namenom informiranja zainteresiranih o 
Evropskem partnerstvu za inovacije (v nadaljnjem besedilu: EIP). EIP Vem točka deluje v okviru MKGP in 
Mreže za podeželje, s katero skupaj upravljata spletno stran EIP, organizirata dogodke, obveščata javnost o 
dogodkih in drugih pomembnih informacijah v zvezi s projekti EIP v Sloveniji in širše.

Z namenom podajanja usmeritev deluje Usmerjevalna skupina Mreže, ki jo je imenoval minister, pristojen 
za kmetijstvo. Usmerjevalno skupino Mreže predstavljajo predstavniki 20 institucij - predstavniki organa 
upravljanja, plačilne agencije, vladnih služb, uradov in zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, 
nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, predstavniki lokalnih akcijskih skupin ter glede na tematiko in 
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potrebe se na seje usmerjevalne skupine vabi tudi predstavnike drugih organizacij oziroma skupin.

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 
zunanjih izvajalcev (izbranih preko sistema javnega naročanja) in skupaj s člani Mreže. Izvedbeni vidik 
aktivnosti oziroma nalog je podrobneje opredeljen v letnem planu tehnične pomoči PRP 2014–2020 oz. v 
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. Zelo veliko vlogo ima izvajanje aktivnosti 
v skladu s pravili javnega naročanja in skrbi za čim nižjo stopnjo napake. Za javna naročila do 20.000 € 
postopke ureja pravilnik MKGP. Javna naročila nad 10.000 € vodi Služba za javno naročanje, ki deluje v 
okviru MKGP. Vsak račun je pregledan s strani predlagatelja aktivnosti oz. skrbnika pogodbe, nato pa se 
izvede 100 % administrativna kontrola v dveh stopnjah – prva na MKGP in druga na ARSKTRP. Na vzorcu 
računov izvede ARSKTRP še kontrolo na kraju samem.

Podporna enota je izvajala in koordinirala izvajanje letnega plana mreže za podeželje za leto 2017, kar med 
drugim vključuje:

 izvajanje javnih naročil (6 za sklenitev pogodb, 72 za sklenitev naročilnic),
 izvedbo oz. koordinacijo aktivnosti,
 priprava tedenskih elektronskih novic PRePlet (54 številk),
 koordinacija objavljanja prispevkov v tiskanih medijih in na spletnih straneh,
 posodabljanje spletne strani PRP,
 priprava dokumentacije za kontrolo in izplačilo računov,
 sodelovanje v Usmerjevalni skupini za vrednotenje PRP,
 sodelovanje v organih Evropske mreže za razvoj podeželja (Skupščina evropskih mrež, 

Usmerjevalna skupina evropskih mrež, Odbor za LEADER),

spremljanje in poročanje o izvedenih aktivnosti.

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

Mreža za podeželje izvaja aktivnosti na podlagi Akcijskega in komunikacijskega načrta mreže za podeželja 
za obdobje 2014–2020 in letnih planov tehnične pomoči PRP 2014–2020 oz. letnih planov mreže za 
podeželje.

Aktivnosti in naloge Mreže so razdeljene v tri glavne kategorije:

1. Komunikacijske aktivnosti, ki so opisane v poglavju 4.b: Ukrepi, sprejeti za obveščanje javnosti o 
programu.

2. Aktivnosti usposabljanja, sodelovanja in povezovanja

 Dne 20. 1. 2017 je bilo ob pomoči Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja ter obeh sodelujočih skladov, ki izvajata CLLD (Evropski sklad za 
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pomorstvo in ribištvo ter Evropski sklad za regionalni razvoj) organizirano srečanje lokalnih 
akcijskih skupin, ki so bile potrjene v novem programskem obdobju. V okviru dogodka se je izvedlo 
tudi ogled dobrih praks LEADER.

 Dne 1. in 2. 2. 2017 smo organizirali izobraževanje za kmetijske svetovalce Javne službe za 
kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije o izvajanju ukrepa 10 Kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ukrepa 11 Ekološko kmetovanje (EK). S tem 
izobraževanjem smo želeli doseči čim bolj nemoten potek kampanje oddaje zbirnih vlog, predstaviti 
novosti na področju ukrepa KOPOP, z dodatnimi izobraževanji se tudi zmanjšuje stopnjo napake pri 
pregledih na kraju samem.

 V februarju smo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zvezo slovenske podeželske 
mladine organizirali drugo srečanje mladih prevzemnikov kmetij kmetov z namenom mreženja, 
prepoznavanja izzivov mladih kmetov, vzpostavljanja stikov, predstavitve možnosti podpor iz 
naslova PRP 2014–2020 ter pridobitev novih veščin in informacij. Dogodka se je udeležilo 105 
udeležencev. Pripravljen je bil tudi zbornik s koristnimi informacijami za mlade prevzemnike kmetij, 
ki je objavljen na spletni strani: https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/134-srecanje-mladih-
kmetov-2017/file.

 S Stalno delovno skupino za regionalni razvoj podeželja na Zahodnem Balkanu (SWG RRD) smo 
10. – 11. 4. 2017 soorganizirali skupščino predstavnikov iz držav Zahodnega Balkana oz. članov 
delovne skupine. Izvedba dogodka predstavlja pomemben prispevek Slovenije k usmeritvam držav 
Zahodnega Balkana pri aktivnostih za razvoj podeželja. Na dogodku so bile predstavljene izkušnje 
Slovenije z izvajanjem programa razvoja podeželja in pregledali stanje priprav držav Zahodnega 
Balkana pri izvajanju EU predpristopne pomoči (IPARD). Slovenija in MKGP z organizacijo 
mednarodnega dogodka ohranja prisotnost in krepi stike na tem območju, kar odpira potenciale tudi 
za prihodnje projekte sodelovanja LEADER.

 V aprilu in maju smo skupaj s strokovnimi sodelavci MKGP, ARSKTRP in Zavoda RS za varstvo 
narave izvedli predhodno usposabljanje KOPOP, kjer smo potencialnim upravičencem iz naslova 
ukrepa KOPOP predstavljali tudi Mrežo za podeželje.

 S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo 17. 5. 2017 organizirali posvet na temo nadaljnjega 
razvoja ekološkega kmetovanja. Namen konference je bil, da se soočimo s trenutnim stanjem 
ekološkega kmetijstva v Sloveniji in da v okviru tematskih delavnic kreiramo kratkoročne in 
dolgoročne ukrepe za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja oziroma za več ekološke hrane na trgu 
(trend naraščanja vključevanja v ukrep 11 Ekološko kmetovanje stagnira oz. je pod načrtovanimi 
vrednostmi).

 Z Društvom za razvoj slovenskega podeželja smo 19. 5. 2017 organizirali konferenco  
mednarodnega sodelovanja med slovenskimi in češkimi LAS-i z namenom seznanitve LAS-ov iz 
Slovenije in Češke o konkretnih predlogih za skupne projekte, ki bi jih izvedli v okviru ukrepa 19.3 
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Poleg tega je bil namen tudi 
predstavitev izvajanja LEADER v Sloveniji in na Češkem, predstavitev izvajanja mreže za podeželje 
v Sloveniji, ogledi primerov izvedenih projektov LEADER ter mreženje med udeleženci, 
prepoznavanja izzivov mednarodnega sodelovanja, vzpostavljanja stikov in izmenjava idej za 
bodoče LEADER projekte.

 Skupaj s Kmetijsko gozdarsko  zbornico Slovenije in Zvezo slovenske podeželske mladine smo 
organizirali strokovno ekskurzijo v Avstrijo na temo mladih kmetov dne 31. 5. 2017 v povezavi z 
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izvajanjem ukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki se izvaja v okviru PRP 2014-
2020.

 Skupaj s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Food nad Agriculture 
Organisation of the Unated Nations, (FAO) in International Society for Horticultural Science (ISHS) 
smo 22. 6. 2017 v Mariboru organizirali delavnico Nekatera pomembna dejstva za izboljšanje 
pridelave zelenjave v zaščitenih prostorih. Delavnica je bila organizirana za slovenske pridelovalce 
zelenjave, strokovnjake in potencialne upravičence do sredstev PRP 2014–2020 (npr. ukrepa 4 - 
Naložbe v osnovna sredstva).

 Izvedene so bile tudi številne predstavitve javnih razpisov PRP za potencialne upravičence in za 
svetovalce: JR 8.6 (14. 4. 2017), JR 16 (20. 6. 2017), JR 6.1 ( 12. 5. 2017), JR 4.1 in 4.2 (9. 8. 2017), 
JR 4.1 (9. 8. 2017), JR 4.3 (10. 10. 2017). Izpostaviti je potrebno tudi, da so se predstavitve 
organizirale tudi na regionalnem nivoju s strani INFO točk PRP, vse informacije o javnih razpisih pa 
so objavljene na spletnih straneh. Vabila oziroma termine usposabljanj smo redno objavljali na 
spletni strani programa razvoja podeželja in obveščali preko elektronskih novic PRePlet in medijev.

 Organizirali smo 4. Slovenski podeželski parlament skupaj z DRSP, KGZS, ZZS, GZS in ZSPM, ki 
se ga je udeležilo 180 udeležencev. V ospredje razprave so bili postavljeni izzivi slovenskega 
podeželja, iskanje sožitja med podeželjem in kmetijstvom tudi v luči prihajajočih sprememb skupne 
evropske kmetijske politike po letu 2020. Dan pred dogodkom se je odvil uvod v 4. Slovenski 
podeželski parlament, ki je bil posvečen lokalnim ekonomijam.

 V mesecu oktobru smo organizirali predstavitev poročil monitoringov ptic in metuljev (monitoring 
populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih NATURA 2000, monitoring splošno razširjenih vrst 
ptic za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2016, monitoring 
izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2016) ter vrednotenja "Presoja rezultatov Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020".

 13. 11. 2017 smo organizirali mednarodni seminar "Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega 
inovativnega partnerstva na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru Programa 
razvoja podeželja". Dogodek, ki se ga je udeležilo 114 udeležencev, je bil namenjen neposrednim 
proizvajalcem v kmetijstvu, gozdarstvu in živilsko predelovalni industriji, akterjem s področja 
raziskav in razvoja v kmetijstvu, svetovalcem s področja kmetijskega svetovanja, okoljskim 
organizacijam in drugim institucijam, ki so ključni akterji pri vzpostavljanju operativnih skupin. 
Predstavljene so bile aktivnosti ministrstva pri vzpostavitvi Operativnih skupin EIP, usmeritve, ki jih 
priporoča Evropska komisija, ter izkušnje in prakse iz Nemčije, Avstrije in Madžarske. Med 
seminarjem sta potekali dve delavnici, ki sta bili namenjeni vzpostavljanju operativnih skupin EIP v 
okviru programov razvoja podeželja.

 Zveza rejcev drobnice Slovenije in Biotehniška fakulteta (Univerza v Ljubljani) sta 23. in 24. 
novembra 2017 v Termah Dobrna organizirala Posvet reje drobnice. V okviru dogodka so bile  
predstavljene strokovne vsebine s področja reje drobnice. Predstavili so se tudi primeri dobrih praks. 
Mreža za podeželje, MKGP, je sodelovala na seminarju z namenom podpore izvedbe prenosa znanja 
in usposabljanja. V uvodnem delu seminarja je generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, 
Tadeja Kvas Majer, predstavila med drugim pomen ukrepov PRP 2014–2020 k prenosu znanja in 
ukrepe za razvoj kmetij in reje drobnice. S financiranjem stroškov gradiv za udeležence smo 
poskrbeli za lažje spremljanje strokovnih predavanj in za prepoznavnost dogodka.

 V okviru mreže smo konec leta 2017 objavili poziv za zbiranje predlogov projektov Mreže za 
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podeželje za leto 2018. Namen tega poziva je bilo zbiranje predlogov aktivnosti mreže od spodaj 
navzgor in odzivanje mreže na potrebe upravičencev PRP 2014–2020. Prejeli smo 39 predlogov. 
Predlogi, ki se navezujejo na cilje mreže in PRP 2014–2020 in ki bodo izbrani s strani MKGP bodo 
uvrščeni v letni plan mreže za leto 2018.

3. Druge podporne aktivnosti

Ni bilo izvedenih aktivnosti.

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

 Osrednje informacijsko orodje je samostojna spletna stran PRP (www.program-podezelja.si), ki smo 
jo v začetku leta 2017 prenovili in posodobili. Na spletni strani PRP redno posodabljamo vsebine s 
področja razvoja podeželja ter novice. Na spletni strani mdr. objavljamo tudi terminske načrte javnih 
razpisov, vzpostavljena je tudi knjižnica, kjer se nahajajo gradiva, ki se pripravijo v okviru mreže za 
podeželje ter gradiva s področja ukrepov PRP.

Jeseni 2017 smo na spletni strani PRP uvedli EIP VEM točko, ki predstavlja informacijsko središče, 
ki jo je MKGP vzpostavilo z namenom informiranja zainteresiranih o Evropskem partnerstvu za 
inovacije (v nadaljnjem besedilu: EIP).

 Vsak četrtek smo pripravili in razposlali elektronske novice mreže za podeželje – PRePlet, ki 
vsebujejo aktualne informacije v povezavi s PRP ter novice članov in partnerjev mreže. Za 
prejemanje novic se je potrebno registrirati: http://www.program-podezelja.si/sl/zelite-
sodelovati/narocite-se-na-e-novice. Na dan 31. 12. 2017 je bilo registriranih članov 2.615 kar je 332 
novih članov v primerjavi s prejšnjim letom, pri čemer smo v 2. polovici leta bazo članov prečistili .

 Na družbenem omrežju Facebook je aktiven profil Mreža za podeželje, preko katerega povezujemo 
zainteresirane in brezplačno širimo aktualne informacije o PRP. Profilu sledi 1.516 sledilcev (31. 12. 
2017). Povezava: www.facebook.com/MrezaZaPodezelje.

 Zagotavljali smo informacije za delovanje INFO točk PRP - informacijskih točk o PRP 2014–2020, 
ki delujejo v okviru institucij in organizacij, ki so člani mreže za podeželje: http://www.program-
podezelja.si/sl/infoteka/info-tocke. Z letošnjim letos smo dodali še Čebelarsko zvezo Slovenije. 
Mreža INFO točke obvešča o aktualnih informacijah, ki so povezane s PRP, organizira predstavitve 
javnih razpisov, jim zagotavlja publikacije in informativni material.

 Tekom celotnega leta smo objavljali prispevke v tiskanih medijih, od tega 14 v  tedniku Kmečki 
glas, ki pokriva celotno Slovenijo in naslavlja ciljno skupino kmetov. V Kmečkem glasu smo 
objavili prispevke na naslednje teme:

-      kampanja zbirnih vlog 2017;

-      ohranjanje in razvoj majhnih kmetij;

-      vabilo na predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep KOPOP;
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-      vabilo na posvet o razvoju ekološkega kmetovanja ''Kako do več ekološke hrane na trgu'';

-      predstavitev ukrepa M16 Sodelovanje in EIP;

-      omejitev vlaganja prošenj za spremembo dinamike vlaganja zahtevkov in vsebinskih sprememb 
naložb;

-      4. slovenski podeželski parlament;

-      razvoj in podpore mladim so ena od glavnih prioritet MKGP;

-      obvezna usposabljanja za vključene v ukrepe KOPOP, EK in DŽ za leto 2017;

-      poškodovanost gozdov zaradi žleda in posledično lubadarjev ter obnova poškodovanega gozda.

V sejemski strokovni reviji kmetijsko obrtnega sejma Komenda smo objavili dva članka na temo 
subvencijske kampanje 2017 ter na temo kmetijstva in inovacij. Pripravili smo tudi prispevek na temo 
ekološkega kmetijstva in ga objavili v časniku Finance. V reviji Rural Connections – ENRD smo 
objavili prispevek na temo izvajanja CLLD v Sloveniji.

 Upravičence iz naslova ukrepa Dobrobit živali smo obvestili o izpolnjevanju obveznosti 
(zmanjševanje stopnje napake) s posebnimi tiskanimi obvestili, ki smo jih poslali preko pošte 
neposredno na domače naslove.

 V obravnavanem obdobju smo izdali več tiskanih in spletnih gradiv. V tem okviru je bila izvedena 
vsebinska priprava, lektoriranje, oblikovanje in tisk gradiv. Vsa gradiva so zbrana v knjižnici na 
spletni strani PRP.

-     brošura PRP 2014-2020 (slovenska in angleška različica, tisk);

-     brošura Srečanje mladih kmetov 2017 (spletna izdaja);

-     brošura Kaj slovenskemu kmetijstvu prinaša EIP - Evropsko partnerstvo za inovacije v okviru 
ukrepa M16 - Sodelovanje iz PRP 2014-2020 (tisk);

-     brošura V sodelovanju je ključ do napredka slovenskega kmetijstva; Predstavitev ukrepa M16 - 
Sodelovanje s področja tehnološkega razvoja ter okolja in podnebnih sprememb iz PRP 2014-2020 
(tisk);

-     Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin (spletna izdaja);

-     več Tehnoloških navodil za ukrep KOPOP - operacija Vinogradništvo - 1. posodobitev , operacija 
Tajno travinje - 1. posodobitev,  operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo  - 1. posodobitev, operacija 
Vodni viri - 1. posodobitev (spletne izdaje);

-     Navodila za izvajanje operacije ohranjanje mejic v okviru Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil 
(spletna izdaja);

-     Brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020 - Predhodno usposabljanje 2017 
(spletna izdaja);
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-     Navodila za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico (spletna izdaja);

-     Navodila za vodenje evidenc (spletna izdaja);

-     zemljevid lokalnih akcijskih skupin (tisk);

-     pobarvanka Na kmetiji (tisk);

-     zgibanka Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (1.500);

-     zgibanka Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma in njegovih posledic 
(tisk);

-     zgibanka ark kmetije - Spoznajte slovenske avtohtone pasme domačih živali (tisk);

-     zgibanka EIP v okviru PRP 2014-2020 Evropsko inovativno partnerstvo za inovacije na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti (spletna izdaja);

-     koledarček s termini za gnojenje – celinsko in submediteransko podnebje (tisk).

 V okviru podporne enote mreže se nudi podpora in pomoč pri pojasnjevanju vprašanj za obvezno 
označevanje sofinanciranih aktivnosti. Pripravljal se je Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz 
Programa razvoja podeželja, ki bo predvidoma objavljen v letu 2018 in bo nadomestil obstoječa 
navodila.

 Primeri projektov se zbirajo ob različnih priložnostih – gre za vladne obiske v posameznih regijah 
Slovenije, obiske ministra in državnih sekretarjev ali obiske predstavnikov Evropske komisije. 
Obiske povzamejo mediji, nekateri primeri praks pa se objavijo tudi na spletni strani PRP (Bodite 
obveščeni/Primeri projektov). Zbiranje projektov bomo v 2018 okrepiti in k zbiranju pristopiti bolj 
sistemsko preko delovanja delovne skupine za primere projektov PRP.

 

AKTIVNOSTI ZA INFORMIRANJE SPLOŠNE JAVNOSTI

 Pri obveščanju splošne javnosti sodelujemo s Službo za obveščanje javnosti in promocijo MKGP ter 
z Oddelkom za EU zadeve in odnose z javnostmi ARSKTRP pri koordinaciji priprave in objavljanja 
sporočil za javnost in medije.Sodelovali smo pri enodnevnem dogodku Po Primorsko, ki ga 
organizira

 Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, v okviru katerega so se v 
centru Ljubljane predstavila tudi živilska podjetja, ki so bile prejemnice sredstev iz PRP.

 Sodelovali smo na Festivalu odličnih pekovskih izdelkov, ki ga je v centru Ljubljane za splošno 
javnost organizirala Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Na 
razstavnem prostoru so bile stojnice, kjer so se podjetja (prejemnice sredstev PRP) predstavljala s 
svojimi izdelki.

 Obsežno informiranje splošne javnosti in potencialnih upravičencev se je izvedlo na Kmetijsko-
živilskem sejmu AGRA, ki je trajal 26.–31. 8. 2017. Na razstavnem prostoru MKGP smo v 
sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Biotehniško fakulteto ter 
Zavodom RS za varstvo narave izvajali atraktivno nagradno igro »kolo sreče PRP« na temo 
travniških sadovnjakov, zelišč in avtohtonih pasem domačih živali. Skupaj z Biotehniško fakulteto 
smo obiskovalcem prvič predstavljali ark kmetije in ark središča. Na razstavnem prostoru MKGP so 
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se s svojimi pridelki in izdelki predstavljali mladi prevzemniki kmetij, ki so prejeli sredstva v okviru 
PRP 2014–2020. Izvedena je bila tudi okrogla miza z nazivom Kako pospešiti prenos znanja in 
inovacij v kmetijsko prakso.

V času trajanja sejma si je bilo možno ogledati tudi razstavo slovenskih avtohtonih pasem domačih 
živali iz ark kmetij. Na sejmu so bili ves čas prisotni posamezni predstavniki združenj in rejci. V 
okviru razstave so bile postavljene tudi stojnice, na katerih so rejci ali predstavniki društev (združenj) 
ponujali svoje proizvode, pripravljene iz mesa in mleka slovenskih avtohtonih pasem.

 Beletrina, zavod za založniško dejavnost, je organizirala inovativen pristop k promociji kulture 
poezije in kulture pitja vina v okviru dogodka Festival poezije in vina (Hude pokušnje). Mreža za 
podeželje je sodelovala v sklopu dogodkov imenovanem Hude pokušinje. S sodelovanjem na 
dogodku, ki vključuje in promovira izvedene primere projektov programa razvoja podeželja, se je na 
drugačen in inovativen način promoviralo PRP.

 Časopisna založniška družba Kmečki glas je izvedla razglasitev Mladi gospodar in mlada kmetica 
leta 2017. K izvedbi dogodka je prispevala tudi Mreža za podeželje (MKGP). Dogodek prispeva k 
promociji poklica kmeta in podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

 Muzej za arhitekturo in oblikovanje je skupaj s partnerji organiziral štiri delavnice v okviru delovne 
skupine »Nov zagon podeželja« (25. Bienale oblikovanja: daleč, tako blizu). Aktivnost je prispevala 
k novemu in inovativnemu pogledu na podeželski prostor in možnosti za prihodni razvoj projektov, 
ki bi se lahko financirale v okviru PRP 2014–2020.

 Na Festivalu ljubljanskega podeželja smo splošni javnosti predstavljali PRP. Potekala je nagradna 
igra »kolo sreče PRP« na temo ukrepov PRP ter slovenskega kmetijstva in podeželja.

 Izpostavljamo informiranje o ukrepu Sodelovanje in Evropskem partnerstvu za inovacije. EIP Vem 
točka, ki deluje v okviru MKGP in Mreže za podeželje, upravlja spletno podstran EIP in izvaja 
različne predstavitve. Predstavitve so bile izvedene na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, na 
jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu Komenda, na sejmu Narava Zdravje – Ljubljana, na 
Lombarjevih dnevih - Pesnica ter na  posameznih kmetijsko gozdarskih zavodih.

 V letu 2017 smo pričeli z informiranjem in obveščanjem javnosti preko treh mestnih koles, ki so 
označena z logotipom PRP. Na ta način obveščamo splošno javnost o EKSRP in PRP ter posredno o 
zdravem načinu življenja ter odnosa do okolja. Kolesa se uporabljajo za odhode na sestanke oziroma 
druge dogodke.

 Pripravili smo kratke video prispevke z dogodka »1. srečanje lokalnih akcijskih skupin« in 
mednarodnega seminarja "Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva". 
Video prispevke smo objavili na socialnih medijih.

 V okviru podporne enote mreže za podeželje sodelujemo z Evropsko mrežo za razvoj podeželja v 
zvezi s posredovanjem primerov praks in projektov, ki so sofinancirani iz programa razvoja 
podeželja za vključitev v njihovo bazo, in posredujemo ostale podatke in informacije za katere smo 
zaprošeni.
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5. UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2015, 2016
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6. OPIS IZVAJANJA PODPROGRAMOV

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018
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7. OCENA INFORMACIJ IN NAPREDKA PRI DOSEGANJU CILJEV PROGRAMA

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018
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8. IZVAJANJE UKREPOV ZA UPOŠTEVANJE NAČEL IZ ČLENOV 5, 7 IN 8 UREDBE (EU) ŠT. 
1303/2013

Ta oddelek zadeva le letno/-a poročilo/-a o izvajanju 2016, 2018
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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
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10. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ČLEN 46 UREDBE (EU) 
ŠT. 1303/2013)

30A. Ali se je predhodna ocena začela izvajati? Da
30B. Ali je predhodna ocena zaključena? Da
30. Datum zaključka predhodne ocene 27-11-2015
31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? Da
13A. Ali je sporazum o financiranju podpisan? Ne
13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja 
finančni instrument  - 
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11. ŠIFRANTI SKUPNIH KAZALNIKOV IN KAZALNIKOV ZA POSAMEZNE PROGRAME TER 
ŠTEVILČNO OVREDNOTENE CILJNE VREDNOSTI

Glej Prilogo spremljanja
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Priloga II
Podrobna preglednica, ki prikazuje raven izvajanja po prednostnih področjih, vključno s kazalniki učinka

Prednostno področje 1A

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 0,12 3,07

2014-2016 0,05 1,28
1A

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)

2014-2015 0,03 0,77

3,91

Prednostno področje 1B

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017

2014-2016
1B

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)

2014-2015

60,00

Prednostno področje 1C

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 29.193,00 29,02

2014-2016 10.924,00 10,861C

T3: Skupno število 
usposobljenih udeležencev v 
skladu s členom 14 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 
(prednostno področje 1C) 2014-2015 1.146,00 1,14

100.600,00
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Prednostno področje 2A

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 1,26 44,03 0,39 13,63

2014-2016 0,14 4,89
2A

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

2014-2015 0,03 1,05 0,03 1,05

2,86

FA/M Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

2A O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 75.262.355,76 46,36 17.456.715,03 10,75 162.346.866,81

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 317.781,68 16,95 295.314,94 15,75 1.875.000,00

M01.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 295.314,94 23,91 1.235.000,00

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 2014-2017 2.226,00 71,81 3.100,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 74.944.574,08 56,90 17.161.400,09 13,03 131.704.554,31

M04 O2 - Skupne naložbe 2014-2017 356.251.845,57

M04.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 10.653.280,67 10,80 98.633.956,36

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

2014-2017 281,00 13,57 2.071,00

M04.3 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 6.508.119,42 19,68 33.070.597,95

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

M06.3
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

2014-2017 0,00 0,00 4.000,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 8.767.312,50

Prednostno področje 2B

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 1,12 32,42 0,77 22,29

2014-2016 0,76 22,00
2B

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

2014-2015 0,30 8,69

3,45

FA/M Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

2B O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 30.801.873,34 50,27 14.806.199,86 24,16 61.275.000,00

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 27.873,34 4,46 27.239,86 4,36 625.000,00

M01.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 27.239,86 10,28 265.000,00

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 2014-2017 221,00 36,83 600,00

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 30.774.000,00 50,74 14.778.960,00 24,37 60.650.000,00

M06.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 14.778.960,00 24,37 60.650.000,00

M06.1 O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 

2014-2017 556,00 22,24 2.500,00
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prejemajo pomoč

Prednostno področje 3A

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 12,80 66,96 5,54 28,98

2014-2016

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)

2014-2015

19,12

2014-2017 2,00 20,00

2014-2016 1,00 10,00

3A

Odstotek živilskopredelovalnih 
podjetij s podporo programa za 
razvoj podeželja za naložbe v 
predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov (%) 2014-2015

10,00

FA/M Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

3A O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 34.295.625,65 27,40 13.364.018,23 10,68 125.158.985,03

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 340.725,75 6,20 136.416,94 2,48 5.500.000,00

M01.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 136.416,94 2,48 5.500.000,00

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 2014-2017 6.985,00 14,05 49.700,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 813.518,96 27,44 564.488,27 19,04 2.964.690,00

M02.1 O13 - Število upravičencev, 
deležnih svetovanja 2014-2017 861,00 61,72 1.395,00

M03 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 1.947.152,02 57,27 183.424,60 5,39 3.400.000,00

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

2014-2017 4.008,00 31,18 12.856,00

M04 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 15.716.779,10 21,02 4.244.806,61 5,68 74.761.261,70

M04 O2 - Skupne naložbe 2014-2017 243.223.304,73

M04.1
M04.2

O3 - Število podprtih 
ukrepov/operacij 2014-2017 44,00 13,62 323,00

M09 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227.950,00

M09 O3 - Število podprtih 
ukrepov/operacij 2014-2017 15,00

M09 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah 2014-2017 900,00

M14 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 15.477.449,82 47,57 8.234.881,81 25,31 32.533.333,33

M14
O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

2014-2017 6.988,00 67,19 10.400,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3.771.750,00

M16.4 O9 - Število gospodarstev, ki 
sodelujejo v podprtih shemah 2014-2017 80,00
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Prednostna naloga P4

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017 40,95 130,48

2014-2016 36,03 114,80

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

2014-2015 31,57 100,59

31,38

2014-2017 39,74 137,54

2014-2016 34,91 120,82

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

2014-2015 22,27 77,08

28,89

2014-2017 44,22 133,82

2014-2016 38,53 116,60

P4

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

2014-2015 33,15 100,32

33,05

FA/M Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

P4 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 287.573.014,01 50,17 229.775.155,08 40,09 573.215.930,00

M01 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 575.648,62 12,79 240.008,48 5,33 4.500.000,00

M01.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 240.008,48 5,33 4.500.000,00

M01.1 O12 - Število udeležencev 
usposabljanja 2014-2017 19.761,00 28,60 69.100,00

M02 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 619.325,68 7,94 76.130,36 0,98 7.803.310,00

M02.1 O13 - Število upravičencev, 
deležnih svetovanja 2014-2017 437,00 2,53 17.241,00

M08 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 881.487,48 4,31 754.604,19 3,69 20.454.400,00

M08.4 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 754.604,19 3,69 20.454.400,00

M10 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 118.304.003,18 58,10 81.934.154,81 40,24 203.607.386,67

M10.1 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2017 338.434,00 103,24 327.810,00

M11 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 40.880.499,50 62,60 26.326.956,09 40,32 65.300.000,00

M11.1 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2017 5.989,00 39,93 15.000,00

M11.2 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2017 35.409,00 88,52 40.000,00

M13 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 126.312.049,55 47,50 120.443.301,15 45,29 265.933.333,33

M13.1 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2017 245.149,00 101,72 241.000,00

M13.2 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2017 16.441,00 105,39 15.600,00

M13.3 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2017 71.067,00 97,09 73.200,00

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5.617.500,00
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Prednostno področje 6A

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017

2014-20166A
T20: Delovna mesta, ustvarjena 
s podprtimi projekti 
(prednostno področje 6A)

2014-2015

350,00

FA/M Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

6A O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 15.190.808,51 18,24 3.772.042,32 4,53 83.293.937,50

M06 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 184.877,81 0,44 184.877,81 0,44 42.361.333,33

M06 O2 - Skupne naložbe 2014-2017 86.000.000,00

M06.2
M06.4

O4 - Število 
gospodarstev/upravičencev, ki 
prejemajo pomoč

2014-2017 2,00 0,48 420,00

M08 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 15.005.930,70 38,45 3.587.164,51 9,19 39.026.666,67

M08 O5 - Skupna površina (ha) 2014-2017 228,00

M08.6 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 3.587.164,51 9,19 39.026.666,67

M08.6 O2 - Skupne naložbe 2014-2017 12.014.553,40 12,96 92.690.539,69

M16 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.937,50
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Prednostno področje 6B

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017

2014-2016

T23: Delovna mesta, 
ustvarjena s podprtimi projekti 
(Leader) (prednostno področje 
6B) 2014-2015

66,00

2014-2017

2014-2016

T22: Odstotek podeželskega 
prebivalstva, deležnega 
izboljšanih 
storitev/infrastrukture 
(prednostno področje 6B) 2014-2015

0,00

2014-2017 69,00 105,23

2014-2016 69,00 105,23

6B

T21: Odstotek podeželskega 
prebivalstva, zajetega v 
strategijah lokalnega razvoja 
(prednostno področje 6B) 2014-2015

65,57

FA/M Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

6B O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 16.426.509,51 30,78 1.403.621,73 2,63 53.365.614,45

M19 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 16.426.509,51 30,78 1.403.621,73 2,63 53.365.614,45

M19 O18 - Prebivalstvo, vključeno 
v lokalne akcijske skupine 2014-2017 1.420.504,00 105,22 1.350.000,00

M19 O19 - Število izbranih lokalnih 
akcijskih skupin 2014-2017 37,00 112,12 33,00

M19.1 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 401.662,50 100,00 401.662,50

M19.2 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 724.949,30 1,93 37.608.109,45

M19.3 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 0,00 0,00 4.000.000,00

M19.4 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 277.009,93 2,44 11.355.842,50

Prednostno področje 6C

FA/M Navedba ciljnega kazalnika Obdobje Na podlagi odobritev 
(če je relevantno)

Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%) Cilj za leto 2023

2014-2017

2014-20166C

T24: Odstotek podeželskega 
prebivalstva, deležnega novih 
ali izboljšanih 
storitev/infrastrukture (IKT) 
(prednostno področje 6C) 2014-2015

1,70

FA/M Kazalnik učinka Obdobje Odobreno Realizacija 
(%) Realizirano Realizacija 

(%)
Načrtovano za leto 

2023

6C O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 119.875,43 1,20 119.875,43 1,20 10.000.000,00

M07 O1 - Skupni javni izdatki 2014-2017 119.875,43 1,20 119.875,43 1,20 10.000.000,00

M07.3

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

2014-2017 0,00 0,00 35.000,00

M07.3 O3 - Število podprtih 
ukrepov/operacij 2014-2017 0,00 0,00 10,00
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